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(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos dó art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

14, DE 1990

Aprova o texto do Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre
o Brasil e Moçambique, no Campo' da Meteorologia, assinado em Maputo, em 1~ de junho
de 1989.
Art. 19 É aprovado o Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o Brasil
e Moçambique, no Campo da Meteorologia, assinado em Maputo, em 19 de junho de 1989.
Art. 2g São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Protocolo.
.
Art. 39 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*) O Texto do protocola acompanha publicação deste Decreto Legislativo.no DCN (seção lI) de 30-6-90.
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OFÍCIOS
N9 94/90 - Do Senhor Deputado
THEODORO MENDES, Presidente da

Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, solicitando que o PL n9 1.194/88
seja encaminhado primeiro à Comissão
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática.
N9 94190 - Do Senhor Deputado
ADOLFO OLIVEIRA, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, solicitando
audiência do Projeto de Lei n9 1.248/88.
IV -

Pequeno Expediente

CÉSAR MAIA - Transcrição, nos
Anais da Câmara dos Deputados. de Re-

querimento de informações à Sr' Minjstra
da Economia, Zélia Cardoso de Mello,
sobre o controle de 20% do capital da
Telebrás por 'grupos estrangeiros, e de
carta ao Sr. Ministro da Justiça, Bernardo
Cabral, a respeito da democratização do
acesso de pequenas e médias agências ;l
puplicidade governamental. Análise da
ação política do Governo Collor nos cem
dias de sua gestão.
NILSON GIBSON - Definição liminar, pelo Supremo Tribunal Federal, concessiva do recebimento integral de venci-
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mentos pelos servidores públicos colocados em disponibilidade.
PAULO PAIM- Urgente definição,
pelo Congresso Nacional, da política salarial.
WILSON CAMPOS - Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre redução de
vencimentos de funcionários públicos
postos em disponibilidade.
IVO MAINARDI - Regulamentação, pelo Governo, de dispositivos legais
concessivos do pagamento de royalties a
municípios gaúchos produtores de energia
elétrica, minerais,_carvão e petróleo.
ARY VALADAO -Estocagem, pelo
Estado de Tocantins, de leite em pó com
prazo de validade vencido.
RAIMUNDO REZENDE - Realização, em Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais, do l' Congresso PróDuplicação da rodovia Rio-Bahia,
BR-1l6.
AÉCIO DE BORBA - Outorga do
Prêmio Humanístico do Lions Club Internacional do DI. Nilton Kara José, professor da Universidade de Campinas.
PAULO RAMOS-Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre redução de
vencimentos de funcionários públicos colocados em disponibilidade. Apoio à greve dos funcionários do Banco do Estado
da Guanabara - Banerj.
EDMILSON VALENTIM - Concessão de liminar, pelo Supremo Tribunal
Fed~ral, em ação impeditiva da redução
de vencimentos de funcionários colocados
em disponibilidade. Apreciação, pelo
Congresso Nacional, da Medida Provisó- r
ria n' 193, sobre política salarial.
,
ANTÓNio DE 'JESUS - Apresentação, pelo orador, de parecer favorável,
na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, a projeto de lei instituidor
de normas de organização e funcionamento de estágio profissional de jornalismo.
JORGE UEQUED - Demonstrativo
elaborado pela Associação Gaúcha dos
Fiscais da Previdência - Agfisp, sobre
equívocos da política adotada na administração da Previdência Social.
FLÁVIO PALMIER DA VEIGAAssinatura, pelo Presidente Fernando
Collor, de ato de concessão de verbas para
municípios fluminenses atingidos por enchentes. Liberação dos recursos bloqueados de servidores públicos demitidos e dos
trabalhadores com remuneração de até
cinco salários mínimos. Importância de
ampla divulgação, após a promulgação do
Plano de Benefícios e de Custeio da Previdência Social, dos direitos garantidos aos
aposentados e pensionistas.
RAIMUNDO BEZERRA - Conseqüências, para a soberania nacional, da
implantação de nova política salarial.
NEY NEDEL (Pela ordem) - Escolha
de representantes da Casa para o Conselho da República.

JúLIO CAMPOS - Discurso proferido pelo orador na Conversão Regional
do PFL do Estado do Mato Grosso.
SÍLVIO ABREU - Urgente apreciação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei complementar regulamentador
de dispositivo constitucional sobre a Defensoria Pública.
LUÍZ SALOMÃO - Protesto contra
mudança de Local do Museu do Índio.
CARLOS COTTA - Administração
Newton Cardoso, Estado de Minas Gerais.
ORLANDO PACHECO - Relacionamento do Presidente da República com
o Poder Legislativo. Importância de urgência na apreciação de matérias pelo
Congresso Nacional. antes do recesso
constitucional de julho.
SIMÃO SESSIM - Regozijo pela liberação de recursos, por parte do Governo
Federal, para recuperação de áreas prejudicadas por" enchentes ·no Estado do Rio
de Janeiro.
MANUEL DOMINGOS - Repúdio à
demissão de servidores do Banco do Brasil.
CELSO DOURADO - Protesto contra demissão de funcionários da Sucam
no Estado da Bahia.
NELSON SEIXAS - Solidariedade à
população iraniana. Congratulações ao
casal Mario Garófalo, pelo transcurso do
aniversário da Brasília Super-Rádio FM.
Diálogo dos Líderes do PSDB da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal com
.0 Presidente da República.
JOSÉ QUEIROZ - Conseqüências da
,demissão e aposentadoria de servidores
, do Banco do Brasil.
AGASSIZ ALMEIDA - Importância
do Banco do Nordeste do Brasil no contexto da Região Nordeste.
VIRGILDÁSIO DE SENNA - Movimento popular baiano em prol da restauração do sistema de transporte ferroviário
suburbano.
JORGE VIANNA - Solicitação, à
Procuradoria Geral da República, de
abertura de inquérito sobre incidência da
praga "vassoura-de-bruxa" nos cacauais
•
da B.Júa.
M, THEUS IESEN - Participação
dos Municípios na arrecadação das taxas
da União, por ocupação de áreas de sua
propriedade. .
EVALDO CONÇALVES-Importância e perspectivas da Caixa Econômica
Federal como banco social.
PAULO ZARZUR - Problemática
da subnutrição no país.
JORGE ARBAGE - Regozijo do
orador com a conclusão da apreciação do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Transcrição, nos Anais da Câmara dos
Deputados, de telex do Fórum Paraense
em Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
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SÓLON BORGES DOS REIS -Anúncio de apresentação, pelo orador, do
Projeto de Lei n" 925/88, sobre direito
de descontar do Imposto de Renda o total
dos salários dos menores até dezesseis
anos recrutados por pequenas e médias
empresas.
.
JOSÉ GENOÍNO - Manifesto da Associação dos Docentes da Universidade
Federal de São Carlos, de repúdio ao pretendido corte de pessoal nas universidades federais.
LÉLrO SOUZA - Conveniência de
adoção de medidas, pelo Governo Federal, com vistas à reconstrução dos órgãos
representativos da classe estudantil.
Anúncio de apresentação, pelo orador,
de p'rojeto de lei sobre carteira de identifi·
cação estudantil.
SALATIEL CARVALHO-Apoio
do orador ao programa SOS-Rodovias.
PLÍNIO MARTINS - Atuação dos
agentes tributários de Mato Grosso do Sul
no desenvolvimento da Região Oeste do
País.
BOCAYUVA CUNHA - Mobilização em torno da defesa do emprego dos
servidores do BNDES.
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Acréscimo de mais um vôo semanal, pela Varig, para o Município de Araguaína, Estado do Tocantins.
CARLOS CARDINAL"': Artigo "O
último Cálice Envenenado", publicado
no jornal PDT Notícias.
STÉLIO DIAS - Importância da participação do Governo Federal no encaminhamento da questão viária nos centros
urbanos do País.
JORGE GAMA - Ausência de critérios na adoção de medidas, pelo Governo
Federal, em relação ao setor econômico
e ao processo de reforma administrativa.
JOSÉ GUEDES - Convenção do
PSDB rondoniense.
UBIRATAN SPINELLI - Solicitação, ao Governo Federal e ao Ministério
da Educação, de prioridade para o ensino
técnico profissionalizante e de gratuidade
para os cursos universitários noturnos.
Anúncio de apresentação, pelo orador,
do Projeto de Lei n" 5.291, que dispõe
sobre a transformação da Escola Técnica
Federal de Mato Grosso em Centro Federal de Educação Tecnológica.
LÍDICE DA MATA - Solidariedade
ao movimento grevista dos economiários.
HARLAN GADELHA - Justificativa para apresentação, pelo orador, de Requerimento de Informações a respeito da
. aplicação de recursos através do Fundo
de Financiamento do Nordeste.
FRANCISCO AMARAL - Necrológio do ex-Deputado Federal Salvador Julianelli. Outorga ao SI. Armando da Conceição Santos, pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Cosntrução de
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Campinas, do título de "Comerciante do
Ano". Excelência da atual administração
da Vasp. Relatório Anual da Varig, relativo ao exercício de 1989.
NELSON SABRÁ - Aplausos ao Sr.
Ipojuca Pontes, por seu desempenho na
Secretaria da Cultura.
VLADIMIR PALMEIRA - Solidariedade à CUT pela posição adotada durante negociação com o Governo e empresários sobre política salarial.
NEY LOPES - Necessidade de reformulação do exame vestibular.
VILSON SOUZA - Apoio às propostas da Associação de Empresas Brasileiras
de Software e Serviços de Informática,
de aprimoramento da Política Nacional
de Informática.
CARLOS VINAGRE-Análise de
aspectos da economia de mercado. Revelação, pelo Banco Central, dos nomes dos
Prefeitos depositantes, em nome próprio,
de arrecadações de prefeituras em contas
de caderneta de poupança e overnight.
Problemática do lixo urbano nas cidades
de Belém e Ananindeua, Estado do Pará.
Excelência da solução da parceria agrícola.
FELIPE MENDES - Alocação de recursos para recuperação de rodovias no
Estado do Piauí, principalmente da
BR-343, trecho Teresina-Alhos-Campo Maior-Piripiri, e da BR-316, que liga
Teresina ao Sul do País. Encontro das
bancadas do PDS e do PFL do Piauí com
o Presidente da República.
OSVALDO BENDER - Necessidade
de apreciação, pelo Congresso Nacional,
de emenda à Medida Provisória n" 191,
de concessão de anistia aos produtores
rurais, da diferença da correção monetária que incidiu no mês de março sobre
os financiamentos agrícolas.
PAULO MACARINI - Conveniência de adoção de medidas, pelo Governo Federal, com vistas à liberação de
recursos dos pequenos e médios agricultores do Estado de Santa Catarina, aplicados no BNDES/Finsocial, retidos no Banco Central.
SÉRGIO SPADA - Protesto contra
demissão de servidores da administração
pública federal. procedência da greve deflagrada pelos economiários.
ARISTIDES CUNHA - Importância
da manutenção do programa do Leite e
das Farmácias Básicas no País.
OMAR SABlNO - Congratulações
ao Deputado Flávio Palmier da Veiga,
tendo em vista o apelo ao Presidente da
República, no sentido da liberação de cruzados novos, retidos no Banco Central,
de servidores públicos demitidos. Artigo
"Roriz teme que o afastamento de servidores prejudique campanha", publicado
no jornal Folha de S. Paulo. Apelo ao
Presidente da República e ao Ministro da
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Educação, Carlos Chiarelli, em favor da
triais de Mandioca do Estado de São Paulo.
não demissão de servidores do Estado do
Acre. "
Á TIL~ LIRA - Considerações sobre
10NES SANTOS NEVES - Sugestão
projeto de lei, do Governo Federal, que
de-criação de empresas, com vistas à redutrata da alteração do estatuto dos funcionários públicos.
ção do nível de desemprego e ao desenvolvimento do País.
MENDES RIBEIRO - Questionamento a respeito do silêncio, por parte
COSTA FERREIRA - Demissão de
funcionários públicos.
da área econômica do governo, sobre saques.em cruzados novos.
FERNANDO VELASCO - Inclusão
de representante do Banco da Amazônia
LÉLIO SATHLER - Transcrição, nos
S.A, no Conselho Monetário Nacional.
Amiis da Câmara dos Deptuados, de corJOÃO PAULO - Efeitos positivos da
respondência do CRMV-ES sobre conseanistia concedida a políticos e militares
qüências de reforma administrativa.
atingidos pela Revolução de 1964.
BENEDITA DA SILVA-Críticas à
DASO COIMBRA - Considerações
reforma administrativa do Governo e à
sobre o Projeto de Lei n" 1.281188, de
Medida Provisória n" 193.
autoria do orador, que trata da proteção
JOSÉ CARLOS SABÓIA-Noticiáao deficiente físico.
rio da imprensa sobre lançamento, pelo
OSMAR LEITÃO - Críticas ao Poder
Governo Federal, da política industrial e
Executivo pela tentativa de alterar os bede comércio exterior. Edição de nova menefícios previdenciários.
_
dida provisória sobre aumentos salariais
AIRTON CORDEIRO-Criação da
no País.
Representação Central da Comunidade
NELSON AGUIAR - Importância
Brasileiro-Polonesa no Brasil- Braspol,
de imediata apreciação, pela Câmara dos
em Curitiba, Estado do Paraná.
Deptuados, do Estatuto da Criança e do
IRMA PASSONI - Concessão de limiAdolescente.
nar, pelo Supremo Tribunal Federal, para
MAURÍLIO FERREIRA LIMAsuspensão dos efeitos do Decreto n"
Defesa da Constituição pelo Supremo
99.300, sobre disponibilidade de servidoTribunal Federal. Transcrição, nos Anais
res públicos.
da Câmara dos Deputados, de dois artigos
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Incorpopublicados no jornal O Estado de S. Paulo.
ração do agreste e do sertão pernambuLEONEL JÚLIO - Concessão da Orcano ao contexto sócio-econômico do Esdem do Mérito Industrial ao- jornalista Jútado.
lio de Mesquita Neto.
JOSÉ TA VARES - Conseqüências
JESUALDO CAVALCANTI-Preda demissão de servidores da Caixa Ecocariedade da malha rodoviária nacional.
nômica Federal.
HENRIQUE EDUARDO ALVESNELTON FRIEDRICH - Leitura de
Sugestão de edição, pelo Governo Fededenúncia da Federação Nacional dos Traral, de plano para redução de acidentes
balhadores em Empresas de Correios e
-de
trabalho.
Telégrafos e Similares - Fentect.
VIVALDO BARBOSA - Significado
PAES LAND IM - Realização da II
político da decisão do Supremo Tribunal
Feira de Alimentos e Tecnologia de Nutrição, Estado de São Paulo.
Federal sobre o instituto da disponibiliMYRIAN PORTELLA - Críticas à
dade do servidor público. Violações à
Constituição na edição de medidas provi- . nova política salarial proposta pelo Governo Federal e à demissão indiscriminas6rias.
da de servidores públicos, principalmente
VICTOR FACCIONI - Realização
na empresa Telecomunicações de Piauí
da IV Festa Nacional da Champanha, do
S.A. - Telepisa.
III Simpósio Latino-Americano da VitiGENÉSIO BERNARDINO - Situacultura e Enologia,.do VI Congresso Bração falimentar dos serviços na área de saúsileiro de Viticultura e Enologia e da IV
Jornada Americana de Viticultura e Eno-, de.
logia, em Garibaldi, Estado do Rio GranAUGUSTO CARVALHO-Aplaude do Sul.
sos ao Supremo Tribunal Federal, pela
decisão proferida liminarmente sobre a
GANDI JAMIL - Urgente apreciaredução de salários de funcionários públição, pela Casa, do projeto sobre política
cos colocados em disponibilidade.
salarial. Transcurso dos aniversários de
JOS~ VIANA - Apoio à idéia de cri'acriação dos Municípios de Antônio João,
ção da Area de Livre Comércio de GuajaRibas do Rio Pardo, Coxim e Brasilândia,
Estado do Mato Grosso do Sul. Trans- - rá-Mirim, Estado de Rondônia.
curso do Dia Internacional do Meio AmJORGE LEITE - Reivindicações do
Estado do Rio de Janeiro.
biente.
JOSÉ CAMARGO - Política alfandeHÉLIO ROSAS - Falecimento de lígária de facilidades para importação e exderes ruralistas integrantes da diretoria
portação.
da Associação dos Produtores e Indus-
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DARCY DEITOS - Aproveitamento
do gás natural como alternativa energé.,
tica.
AMILCAR QUEIROZ - Convemencia da instauração, pela Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Tu~smo, de
Subcomissão destinada à apuraçao do malogro do selecionado brasileiro de futebol
na Copa do Mundo de 1990.
EDUARDO JORGE - Documento
elaborado pelo corpo docente da ~niver
sidade de São Carlos, Estado de Sao .Paulo de defesa da universidade pública e
co'ntra o corte de verba no setor educacional.
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Apelo ao Governo Federal, no
sentido da permanência do Program~, ~o
Álcool. Precariedade da malha rodovIana
nacional.

V - Grande Expediente
CRISTINA TAVARES - Análise dos
primeiros cem dias do Governo Collor de
Mello.
VI - Comunicação de Lideranças
EUCLIDES SCALCO - Repúdio às
declarações do porta-voz da Presidência
da República, SI. Cláudio J:Iumberto, sobre considerações expendldas pelo Senhor Mário Covas no seminário realizado
pela USP, em São Paulo, em relação aos
cem dias do Governo Co1l9r de Mello.
pdNIO ARRUDA SAMPAIORepúdio à manobra obstrucionista da
bancada do Governo no processo de votação do projeto de lei sobre política salarial.
NELSON SABRÁ - Esclarecimento
sobre as declarações do porta-voz da Presidência da República, SI. Cláudio Humberto, acerca de pronunciamento do Senador Mário Covas em seminário realizado pela USP.
AFIF DOMINGOS - Riscos da liberação das importações.
ADEMIR ANDRADE - Conflito de
interesses entre a Companhia Vale do Rio
Doce e trabalhadores rurais do Estado
do Pará.
BRANDÃO MONTEIRO - Sonegação fiscal por membro do Governo Co~I.
•
JOSÉ FERNANDES - Aplausos as
autoridades da área econômica pela redução da alíquota do IPI incidente sobre
v.eículos de pequena cilindrada.
ASSIS CANUTO - (Pela ordem)Direito do uso da tribuna pelo orador.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Assis 'Canuto.
ASSIS CANUTO - Registro da Convensão Estadual do PTR com o lançamento de candidaturas no Estado de Rondônia.

Vil - Ordem do Dia
Apresentação de proposições - BENEDITA DA SILVA, J::'/YDER ~AR
BOSA, LUIZ SALOMAO, ALUIZlq
CAMPOS GASTONE RIGHI, JOSE
CARLOS SABÓIA, SÉRGIO SPADA,
MANUEL DOMINGOS. DARCY
POZZA, PAULO RAMOS, PAULO
MACARINI, ADYLSON MOTTA,
ARNALDO PRIETO, LEOPOLDO
SOUZA, CESAR MAIA, OSCAR
CORREA PAULO ZARZUR, SÓLON
BORGES DOS REIS, LÉLIO SOUZA,
PAULO PAIM, FRANCISCO AMARAL GEOVANI BORGES, LUIZ ALBERTO RODRIGUES, IRMA PASSONI, JOSÉ CARLOS COUTINHO, OSCAR LEITÃO, GANDI JAMIl.:, MAURÍCIO FRUET, IVO 'CERSO~IMO,
LEONEL JÚLIO, LÚCIO ALCANTARA, DEL BOSCO AMARAL, CARLOS CARDINAL, IVO VANDER,IJNDE, ALEXANDRE PUSYNf\., PLINIO
ARRUDA SAMPAIO, JOSE CAMARGO, NELTON FRIEDRIÇH. THEODORO MENDES, JOSE SERRA,
EDUARDO JORGE, GERALDO BULHÓESNELSON JOBIM, ONOFRE
CORR~A, EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS.
LUIZ SALOMÃO (Pela ordem) Apresentação de denúncia contra a .Ministra da Economia, Fazenda e PlaneJ3mento, Zélia Cardoso de Mello, por crime
de responsabilidade.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta açU?eputado Luiz Salomão.
ALUÍZIO CAMPOS (Pela ordem) Obrigatoriedade da reabertur~, in Iimine,
do processo de eleição de dOIS membros
da Câmara dos Deputados para o Conselho da República, dada a existência de
quorum.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado A!uízio Campos.
SAMIR ACHÓA (Pela ordem) - Requerimento de preferência para apre~ia
ção de projeto de lei do .orado!, rel.atl',:o
à recuperação de rodOVias e a extmçao
do selo-pedágio.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Samir Achôa.
JOSÉ TAVARES (Pela ordem)Ressarcimento, pela União, dos prei.uízes
causados ao Paraná em decorrênCIa da
construção, no Estado, de usinas hidrelétricas.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Comunicação da Presidência sobre indeferimento do pedido fonnulado na Mensagem n9 434/90, do Poder Executivo.
- Requerimento para realização, no
dia 2 de agosto de 1990, de homenagem
a Dom Aldo Mongiano, Bispo de Roraima. Aprovado.
.
- Comunicação da Mesa sobre eXIstência da Mensagem n' 514, do Poder
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Executivo, sobre retirada da Mensagem
n" 524/90. Apróvado o requerimento, contra o voto do PCB.
.
- Mensagem n'! 513, do Poder Executivo, sobre retirada da mensagem n"
497/89. Aprovado o requerimento, contra
o voto do PCB, PT. PDT e PC do B.
- Requerimento de urgência urgentíssima para o Projeto de Lei n° 5.172/90.
do Senado Federal. Aprovado.
- Discussão única do Projeto de Lei
n" 5.172/90. Aprovado o substitutivo da
Comissãg Es.pecial Criança-Adolescente.
Prejudicado o projeto. Aprovada a redação final.
ROBSON MARINHO, NELSON
AGUIAR, RITA CAMATA, ERA.LDO
TINOCO e JORGE LEITE: Mamfestações de júbilo pela aprovação do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Solidariedade da Mesa às manifestações
de júbilo pela aprovação do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Homenagem
da Mesa à Dra. Fátima Borges, Presidente da ex-Funabem e do Centro Brasileiro
para a Infância e a Adolescência.
ROBERTO FREIRE (Pela ordem) Caráter terminativo da decisão, das Comissões, impeditivo de retirada, pelo Executivo. de matérias discutidas em Plenário.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deptuado Roberto Freire.
- Requerimento para urgência. e votação imediata do Projeto de Lei n°
5.405/90, do Senado Federal. Aprovado.
- Discussão única do Projeto de Lei
n' 5.405/90.
GUMERCINDO MILHOMEM (Pela
ordem) - Pedido de suspensão da sessão
por 10 minutos.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Gumercindo Milhomem.
- Comunicação da Mesa sobre inversão da pauta, relativamente ao Projeto
de Lei n9 5.405190.
- Requerimento para votação imediata do Projeto de Lei n" 3.516/89. Aprovado.
- Discussão única do Projeto de Lei
no 3.516/89. Aprovados projeto e redação
final.
- Requerimento de urgência para votação imediata do Projeto de Lei n"
3.514/89. Aprovado.
.
.
- Discussão única do ProJew de Lei
na 3.514/89. Aprovados projeto e redação
final.
- Votação do substitutivo ao Projeto
de Lei n' 5.405/90, do Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Aprovados? substitutivo.e a redaçã~ fi:
nal, prejudicados os Projetos de Lei n·
2.105/89, 4.252/89, 5.270/90, 5.281190,
5.355/90 e 3.445/89.

------------
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- Requerimento para inversão do item
2 da pauta.
-Discussão única do Projeto de Lei
n" 5.340/90.
- Aviso da Presidência acerca da obrigatoriedade de se limitarem os discursos
sobre política salarial.
DOMINGOS LEONELLI e HAROLDO LIMA (Pela ordem) ....:..- Requerimento para encerramento da discussão e início
da votação da matéria.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta aos Deputados Domingos Leonelli e Haroldo Lima.
- Aviso da Presidência sobre convocação de sessão do Congresso Nacional
para o dia 29 de junho, às 10 horas.
- Esclarecimentos da Presidência sobre notas publicadas, em 16 e 28-6-90,
no jornal Folha de S. Paulo. sob os títulos
"Mesa da Câmara prepara trem da alegria
para servidores", e "Mais Clientelismo".
GUMERCINDO MILHOMEM (Pela
ordem) - Posicionamento do PT com relação ao Plano de Carreira dos servidores
da Câmara dos Deputados.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Discussão única do Projeto de Lei n°
5.340/90. Discussão das emendas de plenário. Votação do projeto de autoria do
Deputado Ibsen Pinheiro e de nove Srs.
Líderes. Aprovado, ressalvadas as emendas. Votação da Emenda n? 1. Rejeitada.

Ata da
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GASTONI RIGHI (Pela ordem) - Pedido de verificação de votação.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Deferimento do pedido de verificação de
votação.
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) Requerimento para realização de sessão
da Câmara dos Deputados. às 10h do dia
29 de junho, em substituição à sessão do
Congresso Nacional.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Miro Teixeira.
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) Conveniência da indicação. no painel eletrônico. dos votos dos Srs. Deputados.
mesmo na hipótese de não ser alcançado
quorum necess:,írio.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Deferimento da questão de ordem do Deputado Miro Teixeira.
- Encen'ada a votação, em face de inexistência de quorum. '
VilI - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos)
IX - Encerramento
Discurso proferido pelo Deputado
FERNANDO GASPARIAN no Grande
Expediente do dia 21-6-90: urgentes providências. pela Mesa da Câmara dos Deputados, para reinclusão de projeto de
lei que dispõe sobre cobrança de juros
reais. Parecer da Procuradoria Geral da
República sobre ação direta de inconstitucionalidade de parecer da Consultoria

Sessão,
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Geral da República sobre a auto-aplicabilidade de dispositivo constitucional relativo à cobrança anual da taxa de juros
reais.
2- ATOS DA MESA
Exonerações: Ana Cristina Holanda
Rolin e Jair Vieira Tannus Junior.
Nomeação: Ana Lima Borges
Designações: Inadi Lima Cesário da
Silveira e Aurenilton Aramna de Almeida.
Alteração: Paulo José Maestrali.
3 - COMISSÕES
Redações Finais:
a - PL n° 3.979-B/89 - Cria a Zona
de Processamento de Exportação do Município de Téofilo Otoni, no Estado de
Minas Gerais.

b - PL n" 4.248-B/89 - Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI as saídas de veículos automotores, máquinas, equipamentos, bem como de suas
partes e peças separadas, quando destinados a utilização nas atividades dos Corpos
de Bombeiros, em todo o território Nacional.
c - PL n° 2.570-D/89 - Dispõe sobI.e
os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

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

28 de junho de 1990

Presidência dos 51's.: Paes de Andrade, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 1'1 Vice-Presidente;
Wilson Campos, 2'1 Vice-Presü!ente;
Carlos Cotta, 3'1 Secretário, Ruberval Pi/otto, 4'1 Secretário.
ÀS 13:30 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:
Paes de Andrade - Inocêncio de Oliveira - Wilson Campos - Edme Tavares
- Carlos Cotta - Ruberval Pilotto.
Acre
Maria Lúcia -PFL.

PMDB; Nosser Almeida
Amazonas

Beth Azize - PDT; Eunice Michiles PFL; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra PMDB.
Rondônia
Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
-PTR; Francisco Sales - PRN; José Guedes - PSDB; José Viana - PL.

Pará

Ceará

Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes - PMDB; Carlos Vinagre - PMDB;
Fernando Velasco - PMDB; Jorge Arbage
.,- PDS; Manoel Ribeiro - PMDB; Paulo
Roberto - PL.

Bezerra de Melo - PMDB; Carlos Bene·
vides - PMDB; Etevaldo Nogueira - PFL;
Expedito Machado - PST; Furtado Leite
- PFL; Haroldo Sanford - PMDB; Lúcio
Alcântara - PDT; Mauro Sampaio PSDB.

Tocantins
Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire
Júnior - PRN; Paulo Mourão - PDC.
Maranhão
Edivaldo Holanda - PFL; Eurico Ribeiro
- PRN; Haroldo Sabóia - PDT; Nan Souza
- PFL; Onofre Corrêa - PMDB.
Piauí
Jesualdo Cavalcanti - PFL; José Luiz
Maia - PDS; Manuel Domingos - PC do
B; Myri!lm lPorteHa - PSDB;

Rio Grande do Norte
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Marcos Fonniga - PST.
Par31ôa
Aluízio Campos -PMDB; Antonio Mariz
- PMDB; João da Mata- PFL; Lucia Braga
-PDT.
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Pernambuco
Artur Lima CavalcaQti - PDT; Gonzaga
Patriota - PDT; Harlan Gadelha - PMDB;
Horácio Ferraz - PFL; José Moura - PFL;
José Tinoco - PFL; Marcos Queiroz PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Roberto
Freire - PCB; Salatiel Carvalho - PFL.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bonfim - PC do B;
José Thomaz Nonô - PFL; Renan Calheiros
-PRN.
Sergipe
Acival Gomes-PSDB; Djenal Gonçalves
- PMDB; João Machado Rollemberg PFL; Leopoldo Souza - PMDB.
Bahia
Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco
- PFL; Haroldo Lima - PC do B; Jairo
Azi - PDC; Jorge Medauar- PMDB; Jorge
Vianna - PMDB; José Lourenço - PDS;
Leur Lomanto - PFL; Lídice da Mata PC do B; Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário
Lima - PMDB; Miraldo Gomes - PDC;
Murilo Leite - PMDB; Prisco Viana PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Virgildásio
de Senna - PSDB.
Espírito Santo
Jones Santos Neves - PL; Lezio Sathler
-PSDB; Lurdinha Savignon - PT; Nelson
Aguiar - PDT; Nyder Barbosa - PMDB;
Pedro Ceolin - PFL; Rita Camata PMDB.
Rio de Janeiro
Amaral Netto - PDS; Arolde de Oliveira
- PFL; Artur da Távola - PSDB; Benedita
da Silva - PT; César Maia - PDT; Daso
Coimbra - PRN; Doutel de Andrade PDT; Ernani Boldrin - PMDB; Fábio Raunheitti - PTB; Jayme Campos - PRN; José
Luiz de Sá - PL; José Maurício - PDT;
Nelson Sabrá - PRN; Osmar Leitão - PFL;
Oswaldo Almeida - PL; Roberto Augusto
- PTB; Rubem Medina - PRN; Simão Sessim - PFL; Vladimir Palmeira - PT.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro Antônio - PRS;
Alysson PaulinelIi - PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi - PSDB; Célio de Castro - PSB; Chico Humberto PST; Christóvam Chiaradia - PFL; Dálton
Canabrava - PMDB; Elias Murad - PSDB;
Genésio Bernardino - PMDB; Gil CesarPMDB; Humberto Souto - PFL; Israel Pinheiro - PRS; João Paulo - PT; José da
Conceição - PRS; José Geraldo - PL; José
Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses
de Oliveira - PRS; Lael Varella - PFL;
Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto
Rodrigues - PMDB; Luiz Leal - PMDB;
Marcos Lima - PMDB; Mário Assad PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PL; Mauro Campos - PSDB;

I

Melo Freire - PMDB; Mello Reis - PRS;
Milton Lima - PMDB; Octávio Elísio PSDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo Delgado
- PT; Raimundo Rezende - PMDB; Raul
Belém - PRN; Roberto Brant - PRS; Ronaro Corrêa - PFL; Saulo Coelho - PSDB;
Sílvio Abreu - PDT; Virgílio GuimarãesPT; Ziza Valadares - PSDB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Agripino de Oliveira Lima
-PFL; Airton Sandoval-PMDB; Antônio
Perosa - PSDB; Aristides Cunha - PDC;
Bete Mendes - PSDB; Del Bosco Amaral
- PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Rocha - PRN; Fernando Gasparian - PMDB;
Florestan Fernandes - PT; forancisco Amaral - PMDB; Geraldo Alckmin Filho PSDB; Gumercindo Milhomem - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT; JaYll}e
Paliarin - PTB; João Cunha - PMN; João
Rezek - PMDB; José Camargo - PFL; José
Genoíno - PT; José Maria Eymael- PDC;
Koyu Iha - PSDB; Leonel Júlio - PT do
B; Luis Inácio Lula da Silva - PT; Maluly
Neto - PFL; Mendes Botelho - PTB; Nelson Seixas - PSDB; Paulo Zarzur- PMDB;
Plínio Arruda Sampaio - PT; Ricardo Izar
-PL; Roberto Rollemberg-PMDB; Samir
Achôa - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A
lista de presença registra o comparecimento
de 183 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. e em nome do
Povo Brasileiro. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata
da sessão anterior.
11- LEITURA DA ATA

o SR. ANTÔNIO DE JESUS, servindo como 2" Secretário procede à leitura da ata da
sessão, antecedente, a qual é. sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) Passa-se à leitura do expediente.
O SR. NILSON GIBSON, servindo como
I" Secretário, procede à leitura do seguinte
III - EXPEDIENTE

OFíCIOS
Do Sr. Deputado Theodoro Mendes, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos seguintes termos:
OF. N<' 94/90 - CCJR
Brasília, 21 de junho de 1990
Senhor Presidente.
A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião realizada hoje, apro-
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vou o anexo parecer preliminar do Deputado
Mendes Ribeiro. que concluiu pelo encaminhamento do Projeto de Lei n" I. I94/88, e
seus apensos. à Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática, para apreciação em primeiro lugar.
Assim sendo. solicito a Vossa Excelência
autorizar as providências necessárias ao atendimento do solicitado.
Na oportunidade, reitero a V. Ex" protestos de estima e consideração. - Deputado
Theodoro Mendes, Presidente.
COMISSÃO DE JUSTIÇA E DE REDA-

çÃO
PROJETO DE LEI N" 1.I94. DE 1988
Disciplina a classificação de diversões
e espetáculos públicos e programas de rádio e televisão.
Relatório
O Deputado Jorge Arbage. através do Projeto de Lei n" 1.194, oferece a sua proposta
relativa à regulamentação da produção e divulgação das emissoras de rádio e televisão,
bem como das diversões e espetáculos públicos.
A Constituição Federal, com efeito, no seu
art. 220, § 3", dispõe que será da competência
da legislação federal regular as diversões e
espetáculos públicos e estabelecer meios legais de defesa contra programas ou programações de rádio e televisão que atentem contra princípios estabelecidos no art. 221 da
própria Carta.
Vem, então, o Projeto em pauta, com a
intenção de promover a regulamentação
orientada pela Le,i Maior.
Considerações
O art. I" da mencionada proposta reproduz, em cinco incisos, o que está capitulado
no art. 221 da Constituição Federal. No seu
Parágrafo Único, fixa os percentuais para noticiários e programas culturais, artísticos e
noticiosos, da forma seguinte:
- cinqüenta por cento a níveis local e regional;
-trinta por cento em âmbito estadual;
- vinte por cento de cunho nacional.
Tem-se. assim, na verdade, a complementação da norma constitucional. na medida em
que, ao menos no que se refere ao universo
da informação, ficam estabelecidos percentuais.
.
O art. 2". por outro lado, dispõe que "as
diversões e espetáculos públicos serão reguladas pelo Executivo por proposta dos Ministérios da Educação e da Cultura. podendo
legislar supletivamente sobre a matéria os Estados e Municípios".
É inconstitucional.
A Carta Magna, é preciso sublinhar, diz
que a regulamentação das diversões e espetáculos públicos compete à Lei Federal (art.
220, § 3"). Ora. pelo que dispõe o art. 2"
do Projeto, a regulamentação deixa de ser
da Lei Federal e passa a ser do Executivo
e, supletivamente, até de leis estaduais e municipais.
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Assim. não pode prosperar a fórmula sugerida, eis que em flagrante contrariedade ao
mandamento maior.
O art. 3" do Projeto praticamente reproduz
o enunciado no art. 220, § 3". L apenas acrescentando que o Poder Púhlico. ao informar
sobre os espetáculos. considerará a precedência de legislação estadual e federal.
De um lado. então, o texto é meramente
repetitivo. Não traz luz para orientar o processo de informação.
De outro lado. ao estabelecer a precedência de legislação estadual e federal, o Projeto
está dizendo o ôbvio. Que tem que se cumprir
a hierarq uia das leis.
Conclui-se. dessa sorte. que o texto - art.
3' do Projeto de Lei n" 1.194/88 - é plenamente dispensável.
O art. 4" do Projeto joga para a regulamentação federal a competência de estabelecer
a proteção relativa a programas de rádio e
televisão que contrariem os princípios da Carta. E joga também. para "os Ministérios competentes", a atribuição de regular "a propaganda de tabacos. bebidas alcoólicas. agrotóxicos, mediamentos e terapias... "
O texto, é fácil verificar. peca pela inconstitucionalidade.
A Constituição Federal, mais uma vez se
saliente, dispôe que as situações arrol.adas
pelo autor devem ser.tratadas a nível de Lei
Federal. E a Lei Federal não pode. simplesmente. tramferir a competência.
Voto do Relator
Arguímos. assim, a inconstitucionalidade
dos artigos 2" e 4'.' do Projeto de Lei n"
1.194/88. pelas razões já objeto de análise.
O art. 3" do Projeto n" L 194/88. por ser
dispens<ível, nos termos do arrazoado, contraria, s.m.j. a hoa técnica legislativa.
Pela inconstitucionalidade.
É o voto.
Sugerimos. entretanto, preliminarmente.
que este projeto, antes de ser apreciado pela
Comissão de Constituição e Justiça, seja remetido a Comissão de Ciências, Comunicação e Tecnologia, juntamente com os Projetos de Lei:
N" 1.740/89 Dispõe sobre a classificação
das diversôes e espetáculos públicos e programas de rádio e televisão, de acordo com a
faixa etária, c dá outras providências.
N" 2.226/89 Regulamenta o inciso II do parágrafo 3" do artigo 220 da Constituição Federal e dá outras providências.
N° 2.251189 Regulamenta o disposto no inciso III do artigo 221 da Constituição Federal
referente à regionalização da programação
artística, cultural e jornalística das emissoras
i:Ie rádio e TV e dá providências.
N" 2.379/89 Cria o Certificado de Classificação para efeito indicativo de diversões e
espetáculos públicos e de programas de rádio
e televisão e dá outras providências.
N" 2.400/89 Estabelece diretrizes para a
programação regional obrigatôria de TV' e
rádio.
N" 2.456/89 Cria o Certificado de Classificação. para efeito indicativo, de diversões e

es~táculos

públicos e de programas de rádio
e telcvisão e. dá outras providências.
N" 2.756IR9 Dispõe sobre a programação
da cultura nacional e regional e a regionalização da produção cultural artística e jOrnalística na programação das emissoras de rádio
e televisão e dá outras providências.
N" 2.824/1'9 Disciplina a regionalização de
programas nas emissoras de rádio e televisão
(Artigo 221, inciso m. da Constituição).
N" 2.976/89 Cria o Certificado de Classificação, para efeito indicativo, de diversões e
espetdculos públicos. e de programas de rddio
e televisão e dá outras providências.
N" 3.919/89 Regula o disposto no inciso
m do artigo 221 da Constituição Federal.
N" 3.947189 Regulamenta o artigo 221 da
Constituição Federal e dá outras providências.
N" 4.304/89 Estabelece diretrizes para a regionalização da programação artística e cultural das emissoras de televisão.
N" 4.305/89 Estabelece diretrizes para a regionalização da produção jornalística em televisão.
N" 4.450189 Regulamenta o inciso IH, artigo 221. da Constituição Federal.
N" 1.883/89 Introduz modificaçôes na Lei
n" 4.117. de 27 de agosto de 1962, que institui
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
N" 2.947/89 Regula a execução de músicas
nas emissoras de rádio e televisão, boites,
bares e estabelecimentos congêneres em todo
o País, e dá outras providências.
Todos os projetos acima arrolados vinculados pelo objeto ao Projeto ue Lei n' 1.194
de 1988 padecem de semelhantes vícios de
inconstitucionalidade e injuridicidade.
Somos pela inconstitucionalidade de todos.
É o nosso voto.
O Projeto n" 1.890/89:
Dispõe sobre a elaboraçáo de normas sobre
classificação de diversões públicas e programas de rádio e televisão e dá outras providências.
A nosso ver é hígido do ponto de vista
jurídico e constitucional. Entretanto está vinculado no seu objeto também a todos acima.
A remessa dele juntamente com os acima
vinculados à Comissão de Ciência. Comunicação e Tecnologia permitirá a apresentação
?e um substi.tutivo comum a todos que enseJará um tratamento legislativo único à matéria.
Sala da Comissão, 20 de junho de 1990.
- Deputado Mendes Ribeiro, Relator.
Do Sr. Depntado Adolfo Oliveira, Presidente da' Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, nos seguintes ter·
mos:
Or. n" 094/90
BrasI1ia, 22 de junho de 1990.
Senhor Presidente
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex'
conceder a este Orgão Técnico audiência do
Projeto de Lei n" 1.248/88 do Deputado Noel
de Carvalho, que "Cria o Instituto Brasileiro
de Controle Técnico-Científico de Atividades
Nucleares - Ibran. para proceder a fiscali-
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zação e controle das atividades nucleares desenvolvidas no território nacional, por órgãos
públicos, civis e militares e demais entidades".
Na oportunidade, renovo a V. Ex' protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Adolfo Oliveira, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. César Maia.
O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa. para transcrição nos Anais
da Casa, cópia de requerimento de informações à Sr' Ministra da Economia acerca de
fato que pode ser muito grave: o controle
de 20% do capital da Telebrás por grupos
estrangeiros.
Sr. Presidente, quero pedir também a
transcrição de carta que enviei hoje ao Sr.
Ministr-o da Justiça, Bernardo Cabral, reclamando do Decreto n' 99.296, que impede
a democratização do acesso de pequenas e
médias agências à publicidade do Governo.
Gostaria ainda de abordar outro assunto,
Sr. Presidente:
"O Governo Collor foi eleito com base
em um compromisso liberal difuso e em
meio da mais grave crise de estabilização
já vivida pela economia brasileira. A expectativa criada pelos compromissos de
campanha e pelos apoios recebidos indicava um tratamento gradualista da hiperinflação e um desdobramento em profundidade de seu discurso liberal.
Surpreendentemente, o que se viu foi
a adesão de um progr'lma de choque antiinflacionário, incorporado, tanto em
seu aspecto fiscal quanto em seu aspecto
monetário, medidas que de há muito vinham sendo defendidas por importantes
setores da oposição. Paralelamente, o
Governo começava a introduzir sua linha
de ação relativa aos objetivos básicos do
seu discurso liberal.
Passados cem dias, já é possível adiantar uma avaliação geral dos resultados
da política econômica do governo.
Do ponto de vista político, o saldo é
nitidamente negativo, a medida que partindo de um programa de estabilização
da moeda bastante bem articulado, que
inclusive lhe deu uma importante vantagem de opinião pública, terminou por
estilo e por erros de gerência revertendo
as expectativas criadas e multiplicando
o quadro de incertezas.
Em relação à política de estabilização,
estrito senso, as falhas de gerência,
acrescentadas das permanentes "espertezas" que marcam a cultura de parte
do empresariado brasileiro, terminaram
por a!1t~cipar uma liquidez indesejada.
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Tal fato alterou a tendência esperada do
nível de atividade econômica. O choque
e a paralisação inicial da economia desdobrar-se-iam em recessão, que iria sendo mitigada progressivamente. Agora,
o que observamos no início de junho é
a recuperação completa da atividade
econômica ao nível de janeiro/fevereiro,
a necessidade de uma política monetária
imediatamente impactante e um processo recessivo em aprofundamento na direção do primeiro trimestre do próximo
ano. Se é verdade que o governo mantém
o controle das políticas fiscal e monetária, como nunca em muitos anos, não
há r.~nhuma razão para que o patamar
inflacionário atual próximo a 10% venha
a fugir do controle do governo, a menos
que porfragilidade dele mesmo, também
é verdade que por falhas de gerência econômica e estilo político isto acontecerá
a um custo social bam maior que o necessário.
Em relação aos compromissos liberais
do governo, o discurso difuso da campanha não ganhou substância. A sensação,
se não a certeza que se tem, é que falta
doutrina ao governo. A lei de privatização que aprovou iguala os percursos
de empresas criadas e não criadas por
lei. A transformação das medidas iniciais
de higiene administrativa em uma "reforma" administrativa sem doutrina
agregaram mais incertezas. Os objetivos
quantitativos, sem critério,. de demissões
de servidores são um exemplo disso.
A proclamada abertura da economia
patina na troca do nível de câmbio por
inflação tem tido até agora, como resultante, mais vacilação que decisão.
Sobre esse quadro, os democratas devem atuar, entendendo que a hiperinfiação não caracterizaria a vitória de ninguém, e que, dada a gravidade de u.ma
situação como esta, a negociação terá
que estar na ordem do dia, pelo menos
após as eleições. No entanto, o governo
deverá ajustar o seu estilo, dando transparência à sua doutrina liberal para que
o diálogo com a oposição possa ocorrer
em bases sólidas."
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFEREOORADOR:
Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
~'
Deputado Paes de Andrade
Conforme dispositivo regimental, solicito
a Vossa Excelência o encaminhamento do
presente Requerimento de Informações à
Exm' SI" Ministra da Economia, através da
Casa Civil da Presidência da República.
Considerando as informações que chegaram a esta Casa acerca da emissão pretérita
de debêntures da Telebrás;
Considerando que estas informações anotam que a conversão das mesmas, para ações,
em 1990; corresponderia a um valor médio
de 20 pregões;

Considerando que tal cálculo I~varia o vaIar da ação convertida a 3% de seu valor
patrimonial, o que produziria o controle de
20% do capital da Telebrás pelos Bancos Icatu e City, detentores na época das debêntures;
Considerando que o valor envolvido seria
ínfimo. em tomo de 70 milhões de BTN;
Solicito, através deste Requerimento, as
informações pertinentes, inclusive no caso de
sua veracidade, que atitude adotará o Governo Federal. através do Ministério da Economia.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. Deputado Cesar Maia.

Brasilia, 28 deiunho de 1990
Exm" Sr.
Dr. Bernardo Cabral
0.0. Ministro da Justiça
Nesta
Gostaria de expor a V. Ex' minhas preocupações com a democratização do acesso de
agências de diversos tamanhos à publicidade
governamental.
Pelo Decreto n' 99.296, de 12-6-90, mais
uma vez as pequenas e médias agências estarão eliminadas da participação das contas governamentais, pois da forma em que está proposta a pré-qualificação torna-se impossível
a qualificação destas agências.
,
A norma legal prevê que a licitação deve
ser feita por julgamento de proposta técnica
e de preço:
Para proposta técnica, deve ser incluído
detalhamento de mídia, produção layout etc.,
. o que caracteriza a apresentação de uma cam·
panha especulativa, o que é vedado pela legislação da propaganda (Normas Padrões, adendo ao Decreto n" 57.690). Prevalecendo esta
posição, as agências grandc:s, que controlam
o mercado, poderão, cm razão de suas posições financeiras, investir altos custos em caráter especulativo para serem licitadas, enquanto as pequenas e médias agências não poderão fazer tais investimentos.
Quanto à proposta de preços, a mídia é
tabelada pelos veículos e os custos internos
das agências são tabelados pelos Sindicatos'
Patronais, não podendo teoricamente haver
uma diferenciação nestes preços. mas as grandes agências, em razão de seus grandes volumes, poderão, em concorrência desleal com
as demais agências, apresentar melhores preços, sem que isto necessariamente venha a
colidir com o interesse do órgão licitante.
Acredito que a melhor forma para a distribuição das contas do Governo Federal seria
através de uma pré-qualificação, com cadastramento de diversas agências localizadas em
todos os Estados da Federação e a distribuição das contas obedecendo a determinados
critérios de adequação, observando sempre
alguns princípios básicos:
a) Cada agência só poderia atender uma
única conta (inclusive para atendê-la bem).
b) As contas de grandes volumes deveriam
ser atendidas por mais de uma agência.
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c) As campanhas comunitárias de caráter
regionais deveriam ser elaboradas por agências da região.
d) Os órgãos localizados em determinado
Estado da Federação deveriam ser atendidos
por agências locais.
e) A matéria legal deveria ser distribuída
equitativamente por todas as agências préqualificadas.
Reitero meus protestos de respeito e admiração. - César Maia, Deputado Federal.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, o Supremo Tribunal Federal impôs ontem nova derrota ao Governo
Collor de Mello. suspendendo a vigência dos
arts. 1" e 2" do Decreto n' 99.300, que reduziu
os vencimentos dos servidores colocados em
disponibilidade. A decisão foi tomada no julgamento do pedido de liminar nas ações diretas de inconstitucionalidade do Decreto n'
99.300, tramitando no Excelso Pretório.
Com isso, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados. os servidores em disponibilidade receberao seus vencimentos integrais. Agora, o
Governo Collor de Mello tem prazo para
prestar informações ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja julgado o mérito
das medidas judiciais.
A d~finição da situação no Supremo Tribunal Federal se deu com o voto do eminente
Ministro Octávio Gallotti. Com seis votos a
favor da concessão da liminar, não havia mais
possibilidade de reversão. O que realmente
não posso compreender é que numa jurisprudência tão amplamente consolidada não se
veja um fundo de bom direito. O STF assentou firmemente a integralidade dos salários.
É uma'posição consolidada e, inclusive, essa
jurisprudência não depende de lei ou de insuficiência de legislação. A menos que se mude
essa jurisprudência, não há como se argumentar.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
Governo Collor de Mello deve, imediatamente, mexer na área de assessores jurídicos,
pois está deixando a desejar nova e contndente derrota que, efetivamente, compromete a administração da Presidência da República que necessita trabalhar com mais tranqüilidade e paz, sem essa tormenta e borrasca.
Corretíssima a posição do ilustrado Assessor do Ministério da Justiça, Prof. Inocêncio
Mártires Coelho, quando afirma: "A decisão
do STF não se discute, apenas cumpre-se",
afirma ainda que a revogação do Decreto n'
99.300 evitará um novo desgaste para o Governo Collor de Mello. Assegura o Assessor
Dr. Inocêncio Mártires Coelho que a decisão
do STF assegura o pagamento integral aos
servidores em disponibilidade até o julgamento final, e o Executivo cumprirá a determinação.
Concluo parabenizando o Excelso Pretório
pelo seu alto descortíno na decisão objeto
do presente' pronunciamento. Espero que o
Executivo, convencido do seu erro, simples-
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mente revogue o famigerado Decreto n'

99.300.
SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, aproveito o ensejo para fazer a leitura de excelente trabalho preparado pelo professor Doutor José Barreto CampeJIo, intitulado "Da
remuneração do Servidor Público posto em
disponibilidade" .
"A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO
POSTO EM DISPONIBILIDADE

* José Barreto Campello
Estabelecer caminhos para serem seguidos pelos que aspiram participação
na vida social e administrativa é uma das
funções do Estado.
Respeitar os direitos daqueles que seguiram o caminlio traçado e aptos o foram declarados ao exercício da função
pública é corolário.
Superar os obstáculos que se antepõem à usufruição desse direito é medida
salutar, pois acorde com o bem-estar e
a estabilidade social, razão de ser do Estado.
Ignorar a ocorrência de Força Maior,
da justa causa, ou da vontade do princípio, é impossível.
O conceito de força maior, "fato necessário cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir", fixado no artigo
1.058, parágrafo único, do Código Civil.
encontra-se inteiramente integrado no
de Justa Causa, "evento imprevisto,
alheio à vontade da parte que a impediu
de praticar o ato", nos termos do art.
183, § 1°, do Código de Processo Civil.
Os conceitos de força maior e de justa
causa regem o entendimento elementar,
salutar ê universal de que não se pode
exigir da parte cumprimento de obrigação, a prática de ato ou o uso de direito, .
quando força superior, intransponível,
irremovível, imprevista e imperiosa, venha a se interpor à stla vontade; constrangendo-a à omissão.
Tradicional é, no Direito das Obrigações, por força da aplicação dess~s princípios, a teoria "Rebus sic stantibus" (caso as causas permaneçam como estão),
porque é de bom senso reconhecer que,
modificada as cousas, impossível se torna o cumprimento do contrato, a realização do ato ou o exercício do direito.
Tradicional é, também, o reconhecimento de que a justa causa mais característica, a força maior mais expressiva,
é a que decorre da vontade do Estado,
porque ninguém foge da força coercitiva
da lei, dado que esta a todos dobre e
obriga, desde que emane do poder competente, esteja baseado em princípios
gerais de direito, e respeite o ato jurídico
perfeito, o' direito adquirido e a cousa
julgada.
O "ato de império", o chamado "sactum principes", atua "erga omnes" e tem
• Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 6'
Região. (Aposemado! e Professor Universitário.

assim por limite, apenas, os princípios
constitucionais.
Considera-se "ato de império" o que
se destina, na generalidade, a atender
ao interesse da Administração Pública.
Não tem e não pode ter, desta forma,
caráter particularista, não visa e não pode visar situações pessoais, nem tampouco determinado contrato ou certo serv.iço.
A extinção de cargo e a declaração
de sua desnecessidade é "ato de império".
Na definição do "ato de império" está
contida e dele é parte integrante o princípio da reparação pelos danos causados
aos que forem atingidos.
A ninguém é dado causar dano, mas,
se dano causar, imperioso é que o repare.
Não se pode sequer admitir que o Estado fique imune à obrigação, pois, se
do particular a exige, deve dar o exemplo, cumprindo-a.
Ao extinguir cargo ou ao declarar sua
desnecessidade, tem o Estado de respeitar o direito adquirido do servidor está·
vel ao seu cargo, ao seu emprego, à sua
função e ao seu "status".
O cargo público é uma necessidade
da Administração Pública, pois é pela
diligência, pela dedicação, pela lealdade, pela fidelidade e pela competência
do seu ocupante que ela se realiza.
O Estado, ao publicar o edital de aber. tura do concurso, fez uma promessa, por
anúncio público, nos termos dos arts.
1.512 e 1.513 do Código Civil.
Ao submeter-se ao concurso, ao sujeitar-se às exigências do edital, ao realizar
as provas nele previstas, ao ser aprovado, ao ser nomeado, ao tomar posse e
ao entrar em exe~cício, adquiriu o funcionário direito ao cargo.
O cargo público não representa apenas fonte de subsistência para o servidor;
representa, também, o instrumento da
sua afirmação pessoal, intelectual e cultural e ainda lhe transfere "status".
Estes fatores exigem que ele permaneça vinculado ao serviço público e que
outro cargo lhe seja assegurado.
Por força de ato'de império o Estado
pratica "caputis demillutio" contra aquele que nele acreditou e, por isso, a bem
da morálidade pública, não pode ficar
imune de reparação.
A extinção do cargo ou a declaração
de sua desnecessidade priva o servidor
do exercício do cargo ou função, tolhe
a sua liberdade de eXercê-lo, impede o'
seu direito de ocupar e usufruir daquela
situação que lhe deva "status" e lhe assegurava prerrogativa (não privilégios)
que havia conquistado, com o beneplácito e a aprovação do Estado.
Os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, os chamados
eletistas, gozavam dos direitos nele asse-
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gurados aos empregàdos urbanos e rurais, entre eles a estabilidade no emprego, prevista no art. 492, tudo nos termos
do ~rt. 104 da Constituição de 1967.
Além desta estabilidade, têm eles agora, e que lhes foi assegurada pelo art.
19 das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que contassem 5 (cinco)
anos de exercício em 5 de outubro de
1988.
O Poder Constituinte de 1988 eliminou a distinção de tratamento entre Funcionário Público e Servidor Público, e
estabeleceu Regime Único. Agora todos
são servidores, conforme as Seções II
e UI do Capítulo VIL
Eliminada foi a anomalia jurídica do
Estado-Patrão.
O Princípio da Disponibilidade do
Servidor Público estável é uma conquista
do moderno Direito Administrativo,
pois este instituto jurídico protegia apenas aos magistrados e aos ocupantes de
cargos vitalícios.
O surgimento do direito de efetividade
no cargo, e posteriormente, o do direito
à estabilidade no cargo e no' emprego,
provocou a extensão do princípio da disponibilidade sobre o corpo funcional estável.
A primeira Constituição a reconhecer
a obrigação do Estado de colocar em
disponibilidade Q servidor estável ocupante do cargo extinto ou declarado desnecessário foi a de 1946. Diz o parágrafo
único do art. 189: "Extinguindo-se o cargo o funcionário estável ficará em disponibilidade renumerada até o seu obriga:
tório aproveitamento em outro cargo de
natureza e vencimentos compatíveis com
o que ocupava".
O texto Constitucional enseja, desde
logo, duas conclusões: a irredutibilidade
da remuneração e o aproveitamento em
outro cargo que, além de obrigatório,
deve ser de natureza compatível com o
que era ocupado.
No cumprimento deste princípio cons-titucional o Estatuto do Funcionário PÚblico Civil da União - Lei n' 1.711152
- estabeleceu no art. 1.714: "Extinguindo-se o.cargo, o funcionário público estável ficará em disponibilidade com provento igual aos vencimentos ou remuneração, até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava".
Os princípios da irredutibilidade da remuneração e da obrigatoriedade do
aproveitamento em cargo compatível ou
equivalente foram mantidos pela Constituição de 1967, no art. 99, § 2'.
Vale ressaltar que este dispositivo
constitucional é mais imperativo quanto
à irredutibilidade dos vencimentos, porque usa-se a expressão "integrais", dissipando e afastando qualquer dúvida ao
abranger toda a remuneração básica e
também a acessória.
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Ocorre que, o Ato Complementar n'
40/68 alterou o § 2' do art. 99 da Constituição de 1967, para determinar que a
remuneração fosse paga proporcionalmente ao tempo de serviço.
Esta violência ao direito adquirido do
servidor, lamentavelmente foi mantida
pela Emenda Constitucional n" 1/69 em
seu art. 100.
Felizmente a Constituição de 1988 reparou esta injustiça ao declarar no § 3"
do art. 41: "Extinto o cargo ou declarada
sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade remunerada,
até seu adequado aproveitamento em
outro cargo".
Ao eliminar a expressão "com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço" restaurou a posição anteriormente
vigente, fixada nas Constituições de 1946
e de 1967. É evidente a intenção dos
Legisladores Constituintes em assegurar
remuneração integral.
Vale ressaltar que não foi apenas neste
dispositivo que o Legislador Constituinte de 1988 assegurou a irredutibilidade
dos vencimentos. Está ela garantida também no inciso VI do art. 7", e no § 2'
do art. 39, e, ainda expressamente, no
inciso XV do art. 37 quando diz que:
"Os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis... ".
A irredutibilidade de salários é de há
muito matéria tranqüila na esfera do Direito do Trabalho, uma vez que está expressamente assegurada pelos artigos n'"
124 e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho, de tal forma que simples alteração do Contrato de Trabalho só prevalecerá caso não importe em prejuízo para
o empregado, seja direta ou indiretamente, ainda que este com ela tenha expressamente concordado.
Se prejiuízo houver, cominada está a
pena de nulidade.
Na esfera do Direito Administrativo,
embora não houvesse lei específica, sempre se admitiu que, salvo situações especiais, os vencimentos, os proventos, os
soldos eram intocáveis.
O conceito de remuneração é distinto
do de salário e do vencimentos. É bem
mais amplo, pois estes integram a remuneração, constituem a parte básica.
Remuneração é o conjunto dos valores, dos haveres, das vantagens e dos
ganhos, que são atribuidos: ao cargo
(verba de representação); à função (gratificação de chefia DAS, DAI); à natureza do serviço (adicional de insalubridade, de periculosidade e de risco de
vida); à jornada de serviço (adicional de
horas extraordinárias); ao local de servi':
ço (adicional de transferência, diárias especiais); ao grau de escolaridade do servidor (adicional de nível universitário,
de mestrado, de doutorado, de especializações); às vantagens especiais (adicionaI de região de fronteira, adicional de
serviços no exterior); ao serviço noturno

(adicional noturno); as profissões especializadas (aeroviário, marítimo, militar); às utilidades (alimentação, habitação, higiene, vestuário, transporte); àdiligência e freqüência ao serviço (gratifi'cação de assiduidade, repouso semanal
remunerado); à produção (gratificação
de produtividade); às gratificações generalizadas (gratificação natalina - décimo terceiro mês - décimo quarto mês,
de balanço e de resultado); às participações (nos lucros nos prêmios, nas ajudas-de-custo substâncias, nas comissões
especiais em campanha de promoções de
venda, nas coimissões especiais por produção acima do teto); outros ganhos e
vantagens vinculados à pessoa do servidor (gratificação adicional por tempo de
serviço, salário família); ganhos propiciados por terceiros .(gorjetas) etc. etc.
Todos esses ganhos e vantagens adicionais aos vencimentos, aos salários,
aos soldos e aos proventos constituem
a integralidade da remuneração;
O processamento normal para a efetivação da disponibilidade é regido pelo
Decreto n' 65.871, de 15 de dezembro
de 19f:í9.
Este decreto (revogado pela Constituição de 1988, apenas na parfe relativa
a proporcionalidade da remuneração em
relação ao tempo de serviço) estabelece
expressamente que o provento abrange
a remuneração principal e acessória ao
assegurar no § 2' do art. 6" o salário família, a gratificação por tempo de serviço.
Não podendo haver qualquer redução
na remuneração, não há razão para se
cogitar de apuração do tempo de serviço,
para cálculo de proventos de servidor
públicb posto em disponibilidade, quando em pleno gozo de estabilidade outorgada pelo art. 41 da Constituição Federal
e pelo art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.·
O art. 21 da Medida Provisória n" 151,
na parte que determina a proporcionalidade da remuneração é, sem dúvida,
inconstitucional. Ocorre que, apesar de
inconstitucional, foi aprovado pelo Congresso Nacional e passou a vigorar por
força do art. 24 da Lei n' 8.029, de 12
de abril.
Vale ressaltar, finalmente, que no
inciso XXXVI do art. 5' da Constituição
Federal, está escrito que "a lei não prejudicará o direito adquirido..."
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, desejo registrar a importância da
decisão do Supremo Tribunal Federal tomada ontem, para qual foi acatada a liminar
encaminhada pelo Deputado José Pinto, garantindo que os servidores públicos em disponibilidade não terão seus salários diminuídos.
Por outro lado, Sr. Presidente, quero dizer
que esta Casa deveria espelhar-se 'nessa importante decisão do Poder Judiciário, pois
inúmeros Ministros já estão comentando que
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da se está omitindo de tomar decisões. deixando que o Poder Judiciário decida questôes
que seriam de competência da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. como. por
exemplo. a nova política salarial. que temos
de definir agora.
Apelo a todos os Líderes desta Casa e do
Senado Federal no sentido de que essa matéria seja votada antes do recesso - hoje. na
Câmara e amanhã. no Senado - para que
o País tenha. de uma vez por todas. uma
nova política salarial.
Não podemos. Sr. Presidente. tentar mostrar à sociedade - como já foi feito. superficialmente - que o Congresso Nacional já
teria votado a política salarial. pois isso é
uma inverdade. Ainda vamos votá-Ia na Câmara dos Deputados. Entretanto. se o Senado Federal não fizer o mesmo antes do recesso. o País não terá uma nova política salarial.
É importante quc ela seja votada não só na
Câmara dos Deputados. mas também no Senado Federal. pois a Medida Provisória n"
193 é criminosa. já que acarreta à classe trabalhadora um verdadeiro massacre. Nem no
'tempo da ditadura foi imposta a este País
uma política salarial tão perversa. reduzindo
de tal modo o salário dos trabalhadores.
Fala-se que essa medida garante a reposição salarial. mas isso não é verdade. Sr.
Presidente, para V. Ex' ter uma idéia. fizemos um cálculo que nos mostrou que os trabalhadores que têm data-base em junho. no
ano seguinte. se a inflação for de lOr,( ao
mês. ohterão um aumento real de 96"L Entretanto. se a correção fosse pelo IPe mensal.
aplicado e capitalizado. incorporando as perdas salariais mio pagas pelos IPC de março.
abril e maio deste ano. em junho do próximo
ano essa mesma eategoria obteria um aumento salarial da ordem de 802%. Portanto. haverá perda nominal e verificar-se-ll e uma
redução dnistica nos salários.
Sr. Presidente, no meu entendimento. se
essa Medida Provisória n" 193 continuar em
vigência, ocorrerá um empobrecimento nacional da classe trabalhadora jamais visto antes, e estaremos semeando, queiramos ou
não, um processo de convulsão social. É com
esta preocupação que nosso partido tem mantido os destaques encaminhados à Mesa com
relação à questão dos vetos. objetivando contribuir para um amplo acordo. na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, no sentido de que se vote a matéria.
Se perdermos, perdemos. mas continuamos na expectativa de que a nova política
salarial venha a ser aprovada. Não Li possível
entrarmos em recesso dando à sociedade a
impressão de que votamos uma política salarial. quando isso não acontecerá. se ela não
for apreciada no Senado.
Em nome da transparência. da seriedade
c da responsahilidade de todos nós estamos
tentando. neste momento. encaminhar a todos os líderes esta proposta de acordo: se
houver o compromisso de votar uma política
salarial na Cãmara e no Senado Federal. retiraremos todos os destaques encaminhados à
Mesa. Poderemos. assim, concluir hoje a vo-
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tação na Câmara, c amanhã o Senado apreciani a matéria.

o SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em outra histórica decisão. o Supremo Tribunal Federal
derrotou fragorosamente o Governo do Sr.
Collor de Mello. impedindo a redução dos
sal,irios dos servidores postos em disponibilidade.
É mais uma lição que o Judiciário dá ao
despotismo e â tirania instalados no Planalto.
a partir de IS de março.
Saúdo a decisão do Supremo, em nome
da enorme massa de funcionários públicos
(até ontem 39. 70S), considerados disponíveis
de forma autoritária e perversa pelo Sr. Collor e seus apaniguados assessores. entre eles
o famigerado Dr. Santana - o "ravengar
da república collorida".
Consumada a derrota, quero lembrar aqui.
SI' Presidente, declarações do Dr. Santana,
pue licadas na página S da cdição de ontem
do Jornal da Tude, antes, portanto da concessão da liminar pelo Supremo:
"Se o STF acolher a liminar e proibir
a redução salarial, o Governo não tcrá
outra alternativa a não ser arrochar os
salários do funcionalismo."

o espantoso cinismo do Dr.

Santana está
igualmente contido na matéria do jornal O
Globo de 24 dc junho último, à página 14,
para a qual quero chamar a atenção da opinião pública.
A matéria tem o título "João Santana, o
homem mau do Presidente" e, nela. o assessor diz, entre outras muitas bobagens, ao referir-se à decantada reforma alemã de 1948,
que "os alemães comeram cães; aqui no Brasil vai faltar cão".
Ora, SI''' e Srs. Deputados, quem pensa
que é esse petulante aprendiz de feiticeiro.
para, à maneira do seu Chefe, ameaçar honestos trabalhadores que, por servirem ao
Estado, são nivelados a bandidos, sem qualquer condição de defesa?
Sr. Presidente, nada que seja duradouro
e justo pode ser construído com o uso da
tirania.
É somcnte olharmos os exemplos mais recentes da história contemporãnea, desde o
desmantelamento do artificialismo socialista
do Leste Europeu ao Chile de Pinochet, à
Argentina de Videla, ao Paraguai de Stroessener e ao Brasil dos generais-ditadores do
golpe de 1964.
De violência em violência, destrói-se a si
mesmo o Governo do Presidente Collor. numa prova de que a luta do povo hi de continuar.
A luta do povo trabalhador, enganado e
fraudado em suas esperanças de uma vida
melhor.
O povo trabalhador - funcionário público, operários das fábricas e dos campos de salários congelados, enquanto a inflação
corre solta: 44,8% em abril, 7,87% em maio
e 9,61% em junho.

. O Supremo derrotou

Governo por t) vo'
Agora. convtlco os democratas desta Casa.
aqueles que se opõem ao candidato·a ditador
Fernando Collor, para que também o derrotemos recusando essa Medida n" 193 - um
verdadeiro genocídio contra os assalariados
- votando o projeto de lei de iniciativa do
PMDB e dos demais partidos de oposição
que estabeleceuma'nova política salariaL
Concluo, Sr. Presidente, Sr"e Siso Deputados, declarando-me solidário com o Judiciário, com os funcionários públicos, com os trabalhadores e com todüs àqueles que resistem
à nova onda ditatorial que se 'abate sobre
o nosso País.
Lembro ainda ao Dr. João Santana que
talvez ele próprio se torne um cão que possa
alimentar alguém.
t)

tos contra 2.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, recebi, na semana passada, a visita de Prefeitos do Rio Grande
do Sul - Acélio Muratt,de Salto do Jacuí;
Mauri Heinrich, de Ibirubá, e Claucídio
Wendel - que aqui vieram buscar recursos
para suprir suas necessidades. Visitamos ministérios, secretarias e também o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE em busca da regulamentação das
Leis noS 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
e 8.001. dê 13 démarço de 1990, referentes
ao pagamento de roya/ties>, e já sancionadas
pelo Presidente Sarney.
Sr. Presidente, o expediente se encontra
emperrado na Procuradoria Jurídica do Ministério da Infra-Estrutura, aguardando o sinal verde de S. Ex", o Presidente da República. Acontece que o art. 20, § 1", da Constituição Federal, ainda é letra morta, eis que
não regulamentado pela Presidência da ReJjúb Iica, Esse dispositivo constitucional assegura uma compensação financeira, através do
pagamento de royaltíes, aos Municípios produtores de energia elétrica, minerais, carvão
e petróleo. E a falta 'de regulamentação vem
causando sérios prejuízos a Municípios do
meu Estado, como Arroio do Tigre, Júlio
de Castilhos, Salto do Jacuí, Fortaleza dos
Valos, Campos Borges, Alto Alegre, Quinze
de Novembro, Ibirubá, que estão perdendo
centenas de milhares de dólares por mês.
A regulamentação da lei não significa, de
forma alguma, favor do Poder Executivo para
com esses Municípios citados, porque eles
foram levados à exaustão com a exploração
indiscriminada dos seus recursos naturais.
Trata-se apenas de urna compensação, urna
indenização justa que lhes é devida.
Sr. Presidente, é preciso enfatizar que o
Município onde se cria uma hidrelétrica sofre
todo tipo de pressão, com a desenfreada desocupação do seu território por pessoas em
busca de melhores dias, melhores condições
de vida, causando problemas nas áreas de
saúde, educação, água, saneamento básico
e outras. E os Municípios não têm corno cum·
prir essas necessidades sociais, senão com esses recursos dos royaIties previstos na Consti-
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tuição e, agora, na Lei n" 7.990, combinada
com a Lei n" 8.001.
'
Apelo~ portanto, para o Ministro da Infra·
Estrutura e, de modo especial, ao seu Procurador Jurídico, no sentido de que encaminhem esse expediente ao Presidente da República a fim' de que S. Ex' possa assinar e,
com isso, regulamentar a lei, dando aos Municípios direito aos royalties.
O SR. ARY VALADÃO (PDS - TO. Sem
revisão do .orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tomamos conhecimento, há poucas dias, da estocagem de 76 toneladas de
leite em põno Estado de Tocantins, leite
esse que, ao invés' de diminuir a fome e o
sofrimento das crianças pobres e carentes,
será utilizado na reta final da campanha que
termina em 3 de outubro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, vejam até
aonde vai o espírito de agressão a gente brasileira. Das 76 toneladas de leite em pó, 26
.já estão com o prazo de validade vencido.
O povo, por mais simples que seja, não é
idiota. Trouxemos aqui amostra dessas 26 toneladas, fabricadas em 3 de abril e vencidas
em 3 de junho, que, além de não terem mais
nenhum valor nutritivo, se distribuídas, colo·
carão em risco a saúde das crianças do Tocantins.
Sr. Presidente, até aonde vai a má fé, o
descaso, q desprezo dessa gente pelo povo
brasileiro? Não faz muito, um Ministro da
Agricultura aventureiro importou leite ~m pó
e carne bovina contaminados pela radiação
de ChernobyL Lula mostrou, num programa
do PT, a quantidade de leite que estava apodrecendo, porque não podia ser distribuído
para o povo brasileiro. Parece que a moda
pegou. Foi válido o ensinamento, a orientação criminosa daquele Ministro, porque o
Estado de Tocantins armazenou o leite que
deveria saciar a fome da sua gente pobre,
da Sua criança carente. No entanto, essas 76
toneladas estão depositadas, já vencidas, e
serão utilizadas na reta final da campanha.
Cabe ao Sr. Presidente da República tomar
uma providência urgente contra esses crimes
que estão sendo cometidos no País. Isso requer também a atuação urgente do Sr. Romeu Tuma, que deve interditar esse estoque
de leite pelo menos o Jite vencido. Se lá não
há necessidade da distribuição desse leite para a nutrição das crianças carentes., outros
lugares no Brasil dele necessitam. Que se busque então o restante para ser distribuído em
outras localidades. Mas sabenios que o povo
da região precisa desse leite. O que não pode
acontecer é a continuação desses crimes praticados pela irresponsabilidade daqueles que
têm a obrigação de zelar pela saúde pública.
O SR. RAIMUNDO REZENDE (PMDBMG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·'
dente, Sr" e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna para falar do trabalho que vem sendo
desenvolvido em nosso Estado, sobretudo na
região Vale do Rio Doce, com vistas à realização do 1" Congresso Pró-Duplicação da Rodovia Rio-Bahia - BR-116, na cidade de
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Governador Valadares, em Minas Gerais, no
dia 17 de agosto vindouro.
Trata-se de louvável iniciativa do Prefeito
Rui Moreira, de Governador Valadilres, juntamente com a Federação da Indústria do
Estado de Minas Gerais e da Associação ComerciaI e Industrial de Governador Valadares. O objetivo do congresso é exatamente
mobilizar as lideranças e a opinião pública,
unindo os Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Bahia, para, juntar,
procurarem sensibilizar o Governo Federal
em favor desse empreendimento. As razões
são diversas e, especificamente as de natureza
econômica, técnica e estratégica, amparam
essa postulação, já colocada às autoridades
desde a década de 50, em concIaves semelhantes.
A BR-116, a Rio-Bahia, interliga o Nordeste e o Sudeste do País, é o tronco rodoviário responsável pelo abastecimento interno do eixo Norte-Sul e, por isto, é denominada a rodovia da integração nacional. Temos na duplicação do leito da Rio-Bahia uma
imposição de interesse na,donal.
Portanto, no dia 17 de agosto, teremos a
realização desse congresso, e esperamos contar com o apoio dos Governos dos quatro
Estados para, num esforço conjunto, sensibilizar o Governo Federal para o atendimento
dessa reivindicação.
A sociedade brasileira paga tributos elevados e é obrigada a conviver com todos os
problemas que vêm ocorrendo, porque a rodovia não apresenta sequer condições de tráfego, com acidentes diários, com perdas de
vidas valiosas.
Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, a nossa presença nesta tribuna é para registrar esse
trabalho e para fazer um apelo ao Governo
Federal, particularmente ao Sr. Ministro Ozires Silva, no sentido de que dê ouvidos às
reivindicações do povo mineiro, especialmente da região do Vale do Rio Doce, que,
num trabalho conjunto com os Governos e
lideranças dos Estados do Espírito Santo, Ba'hia e Rio dt:; Janeiro, tenta conseguir a duplicação da BR-116.
Manifesto aqui minha solidariedade ao povo da região, esperando que o Governo Federal, em que pese a todas as dificuldades por
que passam as rodovias do País, realize, em
futuro próximo, a duplicação da Rio-Bahia,
BR-1l6.
Era o que tinha.a dizer, Sr. Presidente.
O SR, AÉCIO DE BORBA (PDS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs.Deputados, tenho a satisfação dI:< comunicar que, mais uma vez, o Prêmio Humanístico do Lions Club Internacional se desti c
nau a um brasileiro, o Dr. Nilton' Kara José,
professor titular da Universidade de Campinas e um dos maiores oftalmologistas do
Brasil.
Essa premiação foi dada Ror sua atuação
na prevenção da cegueira pan-americana. Ele
é responsável pela implantação, em dez países da América Latina, desse trabalho humanístico, na verdadeira expressão da palavra,

que atende a um dos mais graves males, que
é a cegueira.
" Esse prêmio já fÇJi concedido a Nancy Reagan, a Modi, da India, a Robert Gallo de
Montagne, pela sua contribuição na batalha
contra a Aids, à Madre Tereza e a inúmeras
outras personalidades de destaque nos campos em que atuam.
Quando um prêmio dess<L natureza se destina a um brasileiro, que fez por merecê-lo
por sua grande contribuição, na área humanística, ao País e ao mundo, não seria justo
que aqui não fizéssemos eco a essa concessão,
expressando a nossa alegria e fazendo um
registro especial, para que, realmente, seja
repercutida a concesão do título ao Dr. Nilton
Kara José, que passa a ter o Prêmio Humanístico do Lions Club Internacional.
O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI:"
,e Srs. Deputados,. acredito que o Supremo
Tribunal Federal" ao considerar inconstitucional a imoralidade. que o Presidente Collor
de Mello pretendia perpretrar contra os funcionários públicos, já atemorizados e aterrorizados com a dispensa que os ameaça, tenha
tranqüiliZado também o conjunto da sociedade brasileira, na medida em que aquela
alta Corte deu clara demonstração de que
se dispõe a barrar os impulsos autoritários
e inconstitucionais do Presidente da República, que cQlocam em risco a ordem democrática e constitucional.
Lamentavelmente, a decisão do Supremo
Tribunal Federal não se deu por unanimidade
dos seus membros, porque até no Supremo
Tribunal Federal verificamos a presença' de
um clamoroso nepotismo visto que votaram
contra o conjunto da sociedade brasileira exatamente os dois membros da mais alta Corte
deste País indicados por Collol' de Mello, um
deles, seu primo., .
De qualquer maneira, Sr. Presidente, os
servidores públicos ficaram mais tranqüilos.
Entretanto, ficarão ainda mais sossegados se
o Presidente Collor de Mello reconhecer os
equívocos que vem cometendo e reformular
seu Ímpeto mentiroso e a farsa de que pretende enxugar a máquina administrativa para
reduzir o déficit público.
Sr. Presidente, ocupo esta tribuna, não
simplesmente para manifestar a minha solidariedade aos trabalhadores federais, mas também dizer que o Governador Moreira Franca, que tem levado ao caos o ,meu Estado,
pretende agora inviabilizar o Banco do Estado do Rio de Janeiro, a mais importante instituição financeira que temos para servir àquela população.
Os funcionários do Banerj, num passado
muito recente, para que fosse suspensa a intervenção ali, do Banco Central, aceitaram
até que seus salários não fossem reajustados
e enfrentaram dificuldades para salvar aquele
patrimônio. Agora o Sr. Márcio Fortes, à
frente do Banerj, sem qualquer responsabilidade e compromisso com o destino do País
e do banco, haja vista o que fez quando geriu
o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
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nômico e Social, com a privatização da Ara-

ctuz Celulose e da Nova América, enfrenta
os que estão em greve por melhores salários,
porque reconhecem estar o banco atualmente
em condições de conceder tais reajustes.
O Sr. Márcio Fortes, inclusive mediante
notas públicas divulgadas pela imprensa, como matéria paga às custas dos cofres públicos, procura jogar a população contra os bancários. Mas não conseguirá, porque essa falsa
modernidade representa a postura daquele
que se apresenta muito engomadinho diante
da sociedade mas que, na verdade, defende
interesses espúrios.
Quero, portanto, dizer que' a população
e os servidores públicos do Rio de Janeiro
- que inclusive correm risco de não receber
seus salários neste mês - reconhecem também a justeza da greve dos servidores do Banerj.
.
Os Srs. Moreira Franco e Márcio Fortes
precisam saber que o Governo carioca está
completamente desmascarado, e o povo dará
sua resposta na eleição de 3 de outubro, escolhendo para Governador, por maioria, no primeiro turno, aquele que representa a única
possibilidade de preservação da legalidade
constitucional contra Collor de Mello, e também a possibilidade de restabelecer a ordem
e a dignidade do Estado: Leonel Brizola.
O SR, EDMILSON VALENTIM (PC DO
B -RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a decisão tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, mais
uma vez recoloca nos trilhos uma questão
importantíssima: o respeito à democracia, à
Constituição e às instituições.
O Governo Fe'deral - e principalmente
o Presidente da República - vem se caracterizando pelo descumprimento da Carta Magna. O Governo Federal é campeão na prática
de atos inconstitucionais desde a sua posse,
há dois meses e meio. A preocupação da Nação, da sociedade civil, dos democratas, dos
partidos políticos que têm compromisso com
a democracia, com o povo e com os trabalhadores aumenta a cada dia com as posições
que o Governo vem tomando. Cumprimentamos, mais uma vez, a mais alta Corte de
Justiça do País por defender a Constituição.
Ao mesmo tempo, cÇlbramos energicamente
das Mesas da Câmara e do Senado que ocupem seu papel de defensoras da democracia
e da Constituição.
Neste momento, tramita nesta Casa uma
medida provisória que pretende regular a
chamada livre negociação e as perdas salariais. Esta proposta também está eivada de
inconstitucionalidade, além de trazer prejuÍzo aos trabalhadores brasileiros, principalmente aos assalariados, porque, entre outras
coisas, quer proibir acordos salariais entre
patrões e empregados que possibilitem ganhos aos trabalhadores. A mensagem do Executivo tem o claro objetivo de arrochar salários.
Esperamos que a Câmara, daqui a algumas
horas, aprove o projeto de lei salarial. Mais
do que isso, é preciso que o Congresso vote
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rapidamente essa medida provisória, evitando assim que ela produza efeitos por muito
tempo, já que, findos os trinta dias iniciais,
sem votação, o Governo reeditará a medida
e com o recesso, só poderemos votá-la em
final de agosto.
Os trabalhadores brasileiros não podem ficar à merecê dessa proposta de arrocho salarial, que, além de inconstitucional, não vem,
de maneira alguma, estimular a livre negociação, mas penalizar os trabalhadores que, mais
uma vez, pagam a conta da inflação. Essa
tem sido a marca do Governo.
Era o que tínhamos a dizer, hoje, nesta
tribuna, conclamando os democratas a aprovarem o projeto de lei salarial. Juntos, pressionemos o Presidente do Congresso Nacional para que reduza os prazos regimentais,
a fím de que a Medida Provisória n' 193,
seja votada antes do recesso parlamentar.
Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, desejamos, de público, manifestar nossa solidariedade aos trabalhadores do Banco do Estado
do Rio de Janeiro, que se encontram, legitimamente, em greve, reivindicando as reposições salariais a que têm direito e lhes estão
sendo negadas pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro e pelo Presidente do Banerj.
Durante o discurso do Sr. Edmilsoll
Valentim, o Sr. Carlos Cotta, 3' Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Paes de Andrade, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
_ Concedo a palavra ao Sr. Antonio de Jesus.
o SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDBGO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, chegou à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação para exame
o Projeto de Lei n' 4.327, que fixa normas
de organização e funcionamento de estágio
profissional de jornalismo.
Cumprindo designação da presidência da
referida Comissão, coube-me a oportunidade
de dar parecer .ao projeto, na área jornalística.
Conforme o art. 2' da proposta, serão admitidos ao referido estágio os bacharéis em
jornalismo e os alunos matriculados no último ano da Faculdade de Jornalismo.
O projeto enfoca a importância do estágio
como fase preparatória de uma carreira profissional; justifica ainda que a experiência
tem revelado que o profissional competente
passou pelo estágio antes de concluir o seu.
curso universitário.
Nos termos regimentais, coube-me ainda
examinar, como Relator, os aspectos preliminares para efeito de adminissibilidade e tramitação, constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
O projeto é jurídico, eis que não fere qualquer princípio do nosso Direito positivo, e,
por estar inserido na esfera de competêlteia
legislativa da União, opinei pela sua l:onstitu-cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Durante o discurso do Sr. Antônio de
Jesus, o Sr. Paes de Andrade, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pélo Sr. Carlos Cotta, 3' Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) Concedo a palavra ao Sr. Jorge Uequed.

o SR. JORGE UEQUED (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, solicito seja transcrito
nos Anais da Câmara dos Deputados análise
feita pela Agafisp - Associação Gaúcha dos
Fiscais de Previdência, na qual a referida entidade pretende mostrar ao Governo Federal
o que efetivamente está ocorrendo na Previdência Social no País. Procura, também, refutar os dados do Governo, que tenciona demitir funcionários que exercem funções de ponta na Previdência.
Mostra a Associação Gaúcha dQs Fiscais
de Previdência que a ação do Governo única
e exclusivamente reduzirá a receita e diminuirá a qualidade dos serviços prestados aos
associados da Previdência Social.
Por isso, Sr. Presidente, peço seja considerado parte integrante do meu pronunciamento o documento que recebi em 19 de junho
passado da Agafisp.
DOCUMENTO REFERIDO PELO
ORADOR:
DIR-068/90
Porto Alegre, 19 de junho de 1990
Exm' Senhor
Jorge Uequed
M.D. Deputado Federal
1. Face manifestação de autoridades federais, divulgadas e repassadas a nosso Estado oficiosamente, de que existe a intenção
de corte de trinta por cento dos funcionários
públicos, preocupa-nos o fato de que tal procedimento, de forma indiscriminada, certamente será causa de inúmeros problemas. no
âmbito da Previdência Social.
2. Fazemos tal colocação, não só no intuito de assegurar-mos o emprego dos servidores previdenciários, mas, principalmente, pc
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temermos pela inviabilidade da Previdência
Social, que - mesmo com deficiências '--tem sido o amparo de milhares e milhares
de segurados.
3. Baseia-se nosso receio nos números
concretos do contingente de servidores da
previdência no Rio Grande do Sul.
4. Para seu conhecimento e análise, anexamos dados atuais do Iapas/RS, obtidos na
própria autarquia, que demonstram a redução real de funcionários nos últimos três anos.
Observe-se que em muitas categorias, inclusive as voltadas para a atividade fim, existe
uma defasagem bastante grande, segundo os
demonstrativos da administração.
5. Voltados para os números obtidos junto ao (lapas), aos quais acrescentamos (Demonstrativo n° IlI) o número de municípios
vinculados a cada Agência, totalizados por
Região Fiscal, verifica-se que existem, em
média, na atividade fim:
De continuação DIR 068/90...
1) 1.391 empresas, para cada Fiscal de
Contribuições Previdenciárias; ,
2) 15.450 habitantes, por servidore previdenciário;
3) 1,84 servidor, por município.
6. Lembrando, ainda, que existem vários
processos de aposentadoria voluntária em andamento, aguardando despacho, constata-se
que o corte pretendido é altamente prejudicial à seguridade social.
Solicitando a fineza de sua especial atenção
para' o assunto, firmamo-nos.
Atenciosamente, Terezinha dos Santos
Wilges, Presidente.
Anexos: Demonstrativo I - onde é informada a lotação por ~ategoria funcional nos
últimoS três anos.
- Demonstrativo II - onde é informada
a lotação ideal por categoria e a existente.
- Demonstrativo III - onde é demonstrada a quantidade de habitantes por servidor
e de empresas por fiscais, onde acrescentamos o número de municípios atendidos por
.estes servidores.

lAPAS

SUPERINTENDtNCIAS REGIDNAL DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA REGIONAL DE PLANEJAMENTO
I - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA

Categoria Funcional

Fiscal ConLPrevid.
Médico
Motorista Oficial
Oficial de Previdência
Procurador autarquico
Tec. assuntos educacionais
Tec. em Comunicação Social

Lotação
88 (*)

89

90

374
26
16
6
69

336
21
15
6
68
1
4

326
24
13
9
61
1
4

.

3

8126

Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Categori~

Lotação

Funcional
88 ( *)

89

90

17
30

16
28

15
27

1.601

1.399

1.352

Tec. em contabilidade
Telefonista
TOTAL GERAL

J unho de 1990

OSSo : ( *) Lotação existente na data do Decreto n Q 95.781;
- Cedidos do INPS 7, cedidos do INAMPS 11.
Redistrib. Não implantada 1 e estranho ao quadro 2.
lAPAS

SUPERINTtNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA REGIONAL DE PLANEJAMENTO
I - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA

Categoria Funcional
Admi ni st'rador
Agente Administrativo
Agente de Portaria
Agente de Vigilância
Arquiteto
Artifices
Assistente Social
Auxi 1iar de Enfermagem
Auxiliar Op. Servo Diversos.
Auditor
Bibl iotecál'io
Contador
Datilográfo
Desenhista
Economista
Engenheiro
TOTAL PARCIAL

Lotação
88 ( *)
21
792
180
1
2
8
2
1
6

89

90

19
765
56

23 "
736
50
1
2
7
2
1
6

·2

7
2
1
4

.

·

.

9
30
2

8
32
2

7
30
2

6

·6

5

1.060

904

.

872

lAPAS
SUPERINT~NCIA

REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA REGIONAL DE PLANEJAMENTO
II - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA

Categoria Funcional
Fiscal conto previd.
Médico
Motorista
oficial de previdência
Procurador autarquico '
Tec. Assuntos educacionais

Lotação
Ideal

Existente

460
26
16

326
24
13

O

9

69

61

3

1
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Lotação

tategoria Funcional
Tec. em Comunicação Social
Tec. em contabilidade
Telefonista
TOTAL GERAL

Ideal

Existente

3
17

15

4

30

27

1.693

1.352

OSS.: - Cedidos do INPS 7, cedidos do INAMPS 11.
Redistrib.
quadro 2.

Não

implantada

1 e estranho ao

lAPAS
SUPERINT~NDIA

REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA REGIONAL DE PLANEJAMENTO
IrI - DEMONSTRATIVO POPULACÃO/SERVIOORES E EMPRESAS CONSTo CIVIL PART./FISCAIS

R8glões Fiscais/Agências

--

N~

Mun. p/ag.

Populac~o(l)

-

Re>ll~o flscal Porto Alegre
SUl/Norte
Santa Cruz do SUL ••••••...•..•• 04
Lajeado .........•.••.•..•••••••. 06
Estrela ..••.•••.•••••••••••••••. 05
Gualba .•••••••••••••••••.• , ...•• 05
São Jerônlmo ...••••.•...•.•..••• 06
Camaquã ••••••••••••••••••••••• , .03

--- Encan t ado ........................................ 07
Rl0 Pardo .•..••••.••..•.•••••••• 04
-- Venâncio
Oires •••••••••••••••••. 01
••••.••••.•••••••••••• 01
-- Candelária
Vera Cruz .................... '. ......... • 01
- Sobradinho .••.••••••••••••••.••• 01
Viamão ...••••••.•••••••••••••••• 01
-- Novo
Hamburgo •.••••••••••••••••. 05
-

São Leopoldo ...................... 02

Canoas ................................. 01
Montenegro ............................. 06
TaQuara .......................... 09

-

--

........••••••••.••••••••. 02
Saplranga •.....••••....•••....•• 02
-- Estel0
Osório .•.••••.•.•••••••••••••.• 13
- São Sebastlão do Cal •••••••••••. 07

-

Gravatai ........•••.•...•......• 03
Taquar f ••••••••••••••••••••••••• 02
Dois Irmãos ................ : ......... 01
Porto Alegre ••••••••••••.••••.•• 01
- Alvorada .•••••••••••••.••••.•••• 01
'total •••••••••••••••••••••••• 100

--

-

Total 1 Gilra'

333

~ervldores(2)

F 1sca 1s'( 3)

Empresa e

Indlce "A"
(1/2)

Const .Civ1l Part. (4)

Indlce"B"
(4/3)

195.742
115.689
56.843
127.461
112.253
95.180
61.498
87.333
53.829
27.003
15.539
56.006
169.935
282.058
151.732
280.795
85.309
116.057
189.851
57.385
194.263
72.624
244.043
11.060
17.739
1.356.104
126.799
1.371.475

11.514
11.569
11.369
8.493
9.354
11.898
13.375
14.556
7.698

15
O
208

177

268.000

90.407

177

268.000

21.031

1.514

9.471.033

613

299

116.000

93.430

8.636

17
10
5
15
12
8
4
6
7
O
O
O
Q

17
11
17
8
9
14
9
9
31
9
3

16.592
13.794
16.517
10.664
12.895
12.918
6.376
21. 585
24.0081
27.116
13.687

O

1.514

OSS.: 25 Fiscais de Contr. Previdenciária lotados na Secretaria da Receira Previdenciária e
02 nas Juntas de Recursos da Previdência.

E1 abofamos. a
se:-gl..l i r F
um
quadr o
r e !.;l..llll o do
HOemonstrativo: Populaçio/Servidor e Ndmero de Empresas e
Con5truç~o
Civil/Fiscal" proporcionando uma idtia mais cIDra
do compromisso qUE:' tem a Previdencia Soci<:'~l, para - com '"
Sociedade e: o
qua~titatjvo"
expressivo
de empresas a
fiscalizar, contando
com
um
ndmero
redl..l~ídissimo de
~rofissionais, na ~re:a de Fiscalizaçio.
Regiões Fiscais
Caxias do Sul
Pelotas
Santa Marta
Iju;
Passo Fundo
Porto Alegre (RF 1 e 2)

Í nd i ce I' A' ,
Popul. Por Servo

14.219
8.143
9.004
16.390
24.643
21.031

Í nd i ce ' B
Empresas p/Fiscal
I

2.556
771

618
2.125
1.053
1.514

I

,
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o Índice"A" representa a média da população atendida por funcionário da Previdência Social. Foram incluídos servidores lotados
na atividade meio, aproximadamente 50%
(cinqüenta por cento), exceção feita para
Porto Alegre, onde não constam o quantitativo de funcionários que trabalham nessa
atividade.
O Índice "B" representa o quantitativo de
empresa e construção civil particular a regularizar, pertencentes a cada Região Fiscal, pelo
número de Fiscais de Contribuição Previdenciária, ou seja, () volume de trabalho de cada
Fiscal em sua respectiva Região.
Em cada Região Fiscal, além das Agências
que a compõem, existem umà Jurisdição por
municípios que hoje somam 305, onde as
mesmas se inserem.
Os Fiscais não só atendem ao quantitativo
de empresas e construção civil representado
no quadro resumo acima (Índice "B") mas
também são obrigados a se deslocar de um
município a outro parta atender sua programação de trabalho mensal.
O que queremos enfatizar nos quadros discriminativos acima e no quadro resumo é o
número reduzido de fiscais para atender o
quantitativo de empresas existentes e o constante aumento deste volume, atingindo, em
média, conforme dados estatísticos da Junta
Comercial do Rio Grande do Sul, o registro
de abertura de 50.000 novas empresas, anualmente.
o SR, FLÁVIO PALMIER DA VEIGA
(PRN - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. deputados, estivemos
presentes a cerimônia no gabinete do Sr. Presidente da República, Fernando Collor de
Mello, ocasião em que S. Ex" num ato importante para os Municípios e o Estado·do Rio
de Janeiro, liberou a quantia de 65 milhóes
e 200 mil dólares, visando a amenizar os efeitos negativos da série de enchentes ocorridos
naquele Estado nos últimos meses.
Após a solenidade, conversei com S. Ex"
e apresentei-lhe a seguinte sugestão, que S.
Ex" acolheu e prometeu encaminhar para a
área econômica, a fim de ser estudada: conceder a qualquer servidor público demitido o
direito de sacar os cruzados bloqueados nas
suas contas bancárias. Assim, os funcionários
atingidos pela ação administrativa de redução
do déficit público na área do Governo Federal poderiam usar, com prioridade, os recursos aplicados em caderneta de poupança, no
over, ou em qualquer investimento na área
financeira.
A medida seria de grande alcance social
e, acima de tudo, serviria de apoio àqueles
que foram demitidos em defesa do futuro do
Brasil. Indiscutivelmentl1, é doloroso defender qualquer tipo de afastamento do serviço.
Mas, como se trata de fato concreto, na qualidade de Deputado do PRN, conversei com
o Presidente Fernando Collor sobre este problema. Naquela conversa surgiu essa solução.
Anteriormente, eu havia sugerido ao Minis~
tro Bernardo Cabral que considerasse algumas prioridades para amenizar os efeitos de-

correntes do enxugamento da folha de pessoal do Poder Executivo. Ainda na oportunidade, o Presidente Collor acolheu sugestão
no sentido de que sejam liberadas, para os
demitidos, os cruzados bloqueados, para que
eles possam utilizá-los antes de todos os outros, com os saldos já transformados em cruzeiros, e, dessa forma, reatar suas atividades
pessoais na área. profissional.
Deixo registrada a idéia, que estou transformando em sugestão formal, que remeterei
por escrito ao Presidente Fernando Collor
e à Ministra Zélia Cardoso de Mello, a fim
de que seja concretizada.
Trago ainda outra sugestão, Sr. Presidente:
conceder-se também aos trabalhadores que
ganham até 5 salários mínimos o direito de
usarem suas poupanças bloqueadas. Essa iniciativa só trará benefícios e possibilitará a
recomposição do quadro sálarial. Se não votarmos a reposição salarial até amanhã, certamente teremos dificuldades de identificar o
aspecto legal da votação da medida provis6ria
que irá beneficiar o trabalhador. Repito: sugeri que, além dos funcionários demitidos,
também aqueles que ganham até 5 salários
mínimos sejam contemplados com o direito
de movimen'tarem seus recursos bloqueados,
que representam, sem dúvida alguma, parte
ativa das suas finanças, em defesa da sua vida
familiar, pessoal e da sua própria existência,
dentro do quadro de bem-estar social.
Para concluir, Sr. Presidente, l.1m último
assunto a abordar. O Plano de Benefícios
e de Custeio da Previdência Social tem despertado o justo interesse dos aposentados e
pensionistas, bem como de considerável parcela de trabalhadores com mais de 30 anos
de serviços na espera de auferir na aposentadoria rendimentos que se assemelhem e
permaneçam corrigidos aos seus salários na
ativa, cuja atenção converge principalmente
para o Congresso Nacional.
Refletindo o desejo dos membros desta Casa, as Comissões de Seguridade e Família,
Finanças e Constituição e Justiça acabam de
decidir enviar o projeto imediatamente ao
Senado Federal, agilizando desta forma o
processo, em benefício de milhares de aposentados e pensionistas.
Entendo de vital importância, logo após
a promulgação da lei, uma ampla divulgação
dos benefícios garantidos aos aposentados e
pensionistas, valendo ressaltar a fórmula de
cálculo do valor dos benefícos, que consiste
na atualização monetária, feita mês a mês,
de acordo com os índices oficiais de inflação
dos últimos 'salários-de-contribuição e também a correção dos mesmos, com reajuste
mensal, baseado no mesmo índice adotado
pelo Governo para o salário mínimo.
É preciso uma ampla divulgação explicando que a aposentadoria atingirá o valor de
100% do salário de benefício, bem próximo
do último valor de contribuição.
Vale ainda destacar a redução de .65 para
60 anos de idade para a aposentadoria do
trabalhador rural, uma justa conquista do
nosso homem do campo.
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Tenho fé em que este Congresso Nacional
continuará lutando no sentido de aprimorar
e ampliar as conq uistas da Previdência Social,
permitindo ao trabalhador uma aposentadoria condizente e digna dos serviços prestados.

o SR, RAIMUNDO BEZERRA (PMDBCE.' Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente) Sr"e Srs. Deputados, a soberania
da Pátria está em jogo. Em nome da modernidade, aliena-se um patrimônio industrial
feito às custas do sacrifício da Nação. Além
da Medida Provisória n" 155, que desestatiza,
sem critérios bem definidos, a maior parte
das estatais, inclusive as que dão lucro, como
a Açominas, o Governo, de forma lamentável
e impatriótica, abre as portas para as importações, mesmo as que vêm concorrer de forma
desleal com as nossas empresas, pois suportam prejuízo temporário, enquanto levam à
falência o empresariado nacional. Em troca
de atos prejudiciais à Nação, os Estados Unidos, conforme manchete do Correio Braziliense, de hoJe, se regosijam: "Estados Unidos suspendem as sanções contra o Brasil";
e continua:
"A Embaixadora Carla Hills, Chefe
do Escritório do Representante Comerciai dos Estados Unidos (USTR), anunciou ontem a suspensão de todas as sanções comerciais americanas contra produtos brasileiros. A decisão foi conseqüência direta das medidas tomadas pelo
Governo brasileiro na terça-feira, no
sentido de proteger patentes de produtos
e processos farmacêuticos. "Estamos
muito satisfeitos com a decisão do Presidente Collor de resolver esta antiga
preocupação do Governo americano",
disse Carla HiIls."
Sr. Presidente, isto é uma vergonha: para
corresponder a uma pressão americana, o
País capitula através de seu Presidente e praticamente torna inviável a indústria farmacêutica nacional.
Há dois anos, já denunciávamos este perigo, por ocasião da Assembléia Nacional
Constituinte. Por oportuno, passo a ler a advertência que fizemos, no dia 3 de julho de
1988:
"Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, a Política Nacional de Saúde, discutida e aprovada na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e Comissão da Ordem Socia!, tem como destaque a produção de medicamentos. Esta atenção é justificada não apenas por
motivo de ordem econômica, como também de soberania nacional, pois esta fixa
em um mínimo de 65% a participação
do Brasil na produção e comercialização
de medicamentos. Infelizmente, este critério está longe de ser atendido. As multinacionais ocupam mais de 80% do mercado e 86% da matéria-prima farmacêutica é importada. A Cerne (Central de
Medicamentos) tem insignificante par'cela na produção de fármacos, apesar
de comercializar 378 produtos; apenas
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20 estão sendo produzidos com matérias-

primas nacionais.
Somente 48%. ou 63 milhões de brasileiros têm acesso a medicamentos. Estes
dados estatísticos reve Iam "uma tragédia
macabra". É a morte deliberada pela incúria. é o atestado de óbito no papel
da receita que não é aviada. é a dívida
social clamando por justiça. é a falta de
seriedade para com um setor que é essen- '
cial para a preservação da vida humana.
Hoje. existe uma grande pressão na
área de fármacos para que o Brasil reconheça o direito de patente. pressão essa
exercida por países industrializados que
até bem pouco tempo não reconheciam
o direito de patentes. Não reconhecer
patentes é uma maneira de os países em
desenvolviemnto se defenderem do cartel internacional que determina preços.
política e práticas de mercado. Tanto isso é verdade que países que não pertencem ao cartel. como a Itália e Espanha.
e mesmo aqueles que hoje dominam este
mercado. como o Japão. Estados Unidos
e Alemanha. também adotaram o não
reconhecimento de patentes. enquanto
sua indústria nacional não se capacitou
para a produção de fármacos.
O não-reconhecimento de patentes.
por parte do Brasil. é uma medida preventiva. uma espécie de reserva de mercado. para viabilizar o desenvolvimento
da nossa incipiente indústria nacional.
O anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. no seu artigo
353. inciso m. regulamenta a produção
de medicamentos. conforme define sua
redação:
"Art. 353. Compete ao Estado. mediante o Sistema Único de Saúde: Inciso
III-disciplinar. controlar e est~mular a
pesquisa sobre medicamentos. equipamentos. produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde.
bem como participar de sua produção
e distribuição. com vistas à preservação
de soberania nacional."
A abordagem deste tema. no Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.
deve-se ao fato da necessidade inadiável
de cerrarmos fileiras. no sentido de proteger a nossa soberania, amparando e
estimulando a nossa indústria farmacêu"
tica.
Sala da Sessões. 3 de julho de 1988.
Sr. Presidente. infelizmente, nossos temores se concretizaram. mais uma parte da soberania do Brasil está sendo vendida. O grave
é que a verdade é escamoteada. Através dos
meios de comunicação. mente-se para o povo. com mistificações. Em pleno "Jornal da
Globo". às 20 horas. horário nobre. diz-se
que "o Governo está fazendo uma nova aberturados portos, secundando D. João VI, para
modernizar o Brasil". Isto é um engodo. uma
mentira. um desserviço ao País. O Governo
Collor deveria pelo menos assumir a responsabilidade desses atos impatrióticos e dizer
que este é o preço a ser pago por esta eleição.

o Sr. Ruy Nedel - Sr. Presidente. peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. RUY NEDEL (PSDB - RS. Sem
revisão do o~ador.) - Sr. Presidente. ontem
foi anulada a votação que pretendia indicação
dos dois membros da Câmara no Conselho
da República e seus respectivos suplentes.
eleiçã0 essa que compete a esta Casa.
Através da Circular n" 229. de 1990. a Presidência desta Casa informou-nos de que a nomeação seria efetuada até 30 dias após a entrada da lei em vigor. isto é. até 6 de agosto.
não considerado O recesso parlamentar.
Ora. Sr. Presidente. a Lei n" 1\.041. publicada no Diário Oficial da União de maio do
dia 6 de junho. em seu art. 8" diz:
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que proferi no dia 3 de junho último. por
ocasião da Convenção Regional do PFL de
Mato Grosso e dos partidos coligados. PTB.
PL, PDS e PTR.
Naquela oportunidade meu nome foi homologado para disputar uma cadeira no Senado Federal. pelo meu Estado. Mato Grosso'.

DISCURSO REFERIDO PELO
ORADOR:
"Senhores Dirigentes do PFL
Senhores Convencionais
Meus Correligionários.

Hoje. para nós. militantes e dirigentes do
PFL. é um dia de. transcedental importância.
não só em razão do objetivo intrínseco deste
evento, a convenção regional do partido convocada para a escolha e homologação dos
candidatos ao governo do Estado, Senado
da República e aos parlamentos estadual e
"Esta lei entrará em vigor na data de
federal. É importante, evidente. o cumprisua publicação."
mento dessda exigência formal das conven"A primeira nomeação dos membros
ções partidárias. escolhendo-se os nomes de
do Conselho a que se refere o inciso
maior densidade no partido para o embate
VIII .....
eleitoral aos diversos cargos. Mas esta conOu seja. seis representantes: dois da Presivenção será sem dúvida muito mais impordência da Repúblicca, dois eleitos pelo Senatante. ganhando dimensão de fato histórico
do Federal e dois pela Cãmara dos Depude excepcional relevância. na exata medida
tados.
em que pudermos e soubermos gizar con: traços fortes a posição democrática e progressita
" ...deverá ser realizada até 30 dias
do nosso partido diante da nova realidade
após a entrada da lei em vigor."
emergente nos planos político. econômico.
Ora. a entrada e o percurso de vigor da
social, científico e tecnológico. que está a delei independem do recesso parlamentar. Cosafiar a inteligência e a argúcia qas gerações
mo quatro dos seis membros são eleitos pelas
atuais não como fenômeno regional ou nacioCasas legislativas - dois pelo Senado e dois
nal, mas de abrangênciâ planetária, interespela Câmara - . os dois da Presidência acabasando à humanidade como um todo.
riam sendo nomeados trinta dias antes, e não
Com efeito. praticamente impossível não
haveria composição perfeita no que diz resnos apercebemos hoje de que o mundo hopeito ao inciso VII.
dierno ganhou em definitivo foros de aldeia
A propósito. o Presidente Paes de Andraglobal. em que já não se justificam ou ajustam
de, em conversa particular comigo. disse que
soluções pequenas, regionais. provincianas,
os suplentes seriam os dois mais votados.
isoladas ou departamentalizadas. divorciadas
abaixo dos dois eleitos. Gostaria que a infor- . do contexto geral da sociedade humana como
mação fosse confirmada.
um todo. que pode envolver a nação. bloco
Quero. também. saber se a Mesa já se reude nações e até o planeta na sua globalidade.
niu para verificar esse eventual impasse: ou
É dentro desta perspectiva ditada pela nova
se já tratou desse assunto com o Poder Execurealidade que o homem. necessariamente. há
tivo. É preciso saber se o Palácio do Planalto
que se situar. e por extensão as instituições
aguardaria os 30 dias. a fim de que a nomeapor ele criadas, entre as quais sobressaem
ção desses seis nomes não seja feita em datas
os partidos políticos. Hoje, num mundo tipificonflitantes.
cado pela transnacionalização da economia,
imperioso o reconhecimento tácito. sem disO SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A
cussões, de que os problemas locais deixaram
Mesa informa ao ilustre Deputado Ruy Nedel
que marcou para hoje à tarde uma reunião
de existir, são uma questão do passado. estando todos eles de uma ou de outra forma imbripara tratar deste assunto.
cados ou encadeados aos problemas e quesOntem não houve quorum, razão pela qual
tões nacionais e até internacionais. Não há
não foram eleitos os representantes da Câmaque fugir a esta constatação, que já adquire
ra dos Deputados naquela Comissão. Tenho
conotação axiÇlmática.
a impressão de que o Senado Federal adotará
o mesmo procedimento.
Nesta linha de considerações. por exemTão logo o Presidente Paes de andrade deplo: poderá um partido político em Mato
cida a respeito. poderemos comunicar à Casa
Grosso fechar os olhos à ecologia? Uma área
de conhecimento que, se não é rigorosamente
a decisão.
nova, virou ciência da moda no mundo todo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) Principalmente nós. mato-grossenses. que teConcedo a palavra ao Sr. Júlio Campos.
mos o Pantanal e parte da Amazônia, poderemos excluir da ação polícica a preocupação
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Sem
ecológica, quando essas questões estão hoje
revisão do orador.) - Sr. Presidente. gostana pauta do parlamentar paraibano, do goria de registrar nos Anais da Casa o discurso
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vernante sueco e do dirigente sindical polonês? Impossível a abstração, que a ecologia
- nos casos do Pantanal e da Amazônia passou a ser uma questão mais nossa, que
estamos no centro do problema, do qqe dos
outros. E a nós cabem as maiores responsabilidades no equacionamento do problema,
nós é que devemos explicar e determinar como pode o Pantanal ser preservado para a
humani?ade terrícola enquanto reserva ecológia. E quando o acasalamento do tuiuiu
e o manejo natural da capivara passam a ser
uma questão internacional, como o relógio
suíço, o micromputador japonês e a ColaCola norte-americana.
Neste contexto, o partido político, para ser
atual e moderno, sintonizado com as novas
solicitações emergentes, deve abrir os olhos
para a nova realidade, repensar seus princípios e programas, elaborar a partir daí sua
tática de luta e definir seus objetivos estratégicos. Porque mais e mais, nos dias passantes,
um determinado problema municipal pode
estar a depender do Governo federal ou do
acerto de alguma medida na economia ou
na política internacional.
Ora, o objetivo fundamental de um partido
político é a obtenção do poder, e a disputa
eleitoral é apenas o começo. Mas todos hão
de convir em que o poder não se completa
em si, representa apenas a conquista de uma
etapa, após o que toda uma linha de ação
e atuação há que ser operacionalizada no sentido do atendimento das necessidades sociais.
Urge, portanto, que o nosso partido, o PFL,
cuja meta imediata é a de ganhar as eleições,
cuide em paralelo, aqui e agora, de projetar
sua linha de ação e metas prioritárias através
de um programa de governo ajustado à realidade e à dinâmica dos novos tempos. Neste
ponto, manifesto a certeza, de que o PFL
de Mato Grosso, através de sua militância
e lideranças, poderá e saberá contribuir de
forma positiva na moldagem do perfil de um
partido atual, jovem, progressista e renovador. Até aqui soube o partido cumprir a contento seu papel, emprestando valiosa participação no processo de redemocratização do
País e de transição para uma democracia de
fato. A nova missão, agora, no plano político,
é a da consolidação da democracia plena, o
único caminho dentro do qual poderemos
construir um novo Brasil com progresso e
felicidade para todos.
Candidato a candidato a Senador da República, coloco nas mãos do partido a homologação do meu nome, tendo como credencial
a firme disposição de, a partir de Mato Grosso, desenvolver no cenário político nacional,
como aliás tenho feito na condição de Deputado Federal, trabalho percuciente, sistemático e contínuo para projetar o país no concerto das grandes nações, com distribuição
de benefícios ao meu Estado de berço e coração. Porque Mato Grosso só será um Estado
forte na medida em que o Brasil levar de
vencida os ingentes desafios da conjuntura
atual e conquistar uma posição de país forte,
alinhado econômica, social, política e culturalmente aos países desenvolvidos.

Este, em síntese, o trabalho que cabe à
nossa geração, a cada um de nós ao PFL
como partido político, transformando o País
para melhor a partir da realidade, que deve
ser estudada à luz da ciência, e sepultando
de vez toda um passado de atraso, injustiça,
ignorância e miséria. Cabe a nós, homens
do PFL, demonstrar à Nação que o nosso
partido está preparado para a construção desse novo Brasil num mundo de paz e cooperação e que o progresso brasileiro, seja para
todos como foi em Mato Grosso durante o
meu governo.
Atendo-nos ao plano interno da sucessão
governamental em Mato Grosso, a mim me
conforta não só a confiança, mas a certeza
de que a candidatura de Jaime Campos representa a resposta certa e eloqüente do PFL
às dificuldades e exigências emergenciais do
Estado, não por ser ele meu irmão consanguíneo, longe disso, mas pelás suas excepcionais qualidades de administrador e pelos
seus dotes de político de escol, habilidoso
e sagaz. Eu, particularmente, que tanto me
orgulho das grandes realizações do meu governo em Mato Grosso, tenho absoluta certeza de que, com o nosso apoio irrestrito, Jaime
Campos realizará mais, muito mais pelo povo
mato-grossense,·em que paseas -dificuldades
momentâneas. De antemão, sabemos das
mais duras a tarefa de Jaime Campos, que
não só terá de construir o que Mato Grosso
precisa, mas terá também que reconstruir tudo o que foi destruído nestes últimos quatro
anos da aventura peemedebista no poder,
que deixará ao sucesspr um Estado sucateado
e desmoralizado, em condição explícita de
terra arrasada. Para comprová-lo, basta observar a que triste situação deixaram ficar
as comunicações rodoviárias, a saúde, a educação, energia, o saneamento e a segurança
pública. Mas Jaime Campos, com o nosso
apoio, saberá transformar esse quadro caótico em tempo recorde, devolvendo aos moto-grossenses a confiança no Poder Público
e a uma nova fase alvissareira de progresso
oara todos.
De minha parte, como candidato ao Senado, todos me conhecem como político ambicioso, mas não escravo daquela ambição pessoal em torno de cargos e regalias. Não preciso de mordomias e desprezo favores. Sou
o político ambicioso de grandes realizações
para o meu povo, como tive oportunidade
de demonstrar no cumprimento dos sucessivos mandatos conquistados em urnas livres
e democraticas.
.
No Senado tudo farei para manter a dignidade e o brilho do cargo de Senador, como
o fizeram Azeredo e Filinto Müller, de saudosa momória.
Tudo farei para isso, e os que me conhece,
sabem que falo sério. Para honrar Mato Grosso e os nobres companheiros do PFL. Que
Deus abençoe a Mato Grosso e ao Brasil.
Muito obrigado."

e

o SR. SÍLVIO ABREU (PDT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
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e Srs. Deputados, uso da palavra para fazer
uma reclamação à Mesa.
No dia 7 de junho, alguns Líderes requereram o adiamento, por cinco sessões, de um
projeto de lei complementar que se encontrava incluído na pauta. Houve necessidade
de algumas correções na publicação do avulso
desse projeto de lei, que regulamenta a Defensoria Pública e trata da fixação de diretrizes para essa importante instituição, nos
Estados, Territórios e Distrito Federal.
A esta altura, desnecessário salientar a importância desse projeto de lei. Como todos
sabem - e muito bem - a Defensoria Pública insere-se na órbita daqueles direitos imprescindíveis à existência e à obtenção dos
parâmetros de justiça social: direito à saúde,
à educação e ao trabalho, com salários justos.
Neste momento, quando se luta pela obtenção de uma política salarial, preciso que
se dê efeito e vazão a outros quesitos essenciais à realização da justiça social.
O direito à Justiça é sagrado e fundamental
em qualquer terra civilizada e em qualquer
lugar do mundo. Por isso, em nosso País,
a Defensoria Pública haverá de assegurar a
Justiça aos pobres, aos carentes de recursos
financeiros, marginalizados, afastados muitas
.vezes das hostes decisivas e decisórias do
País.
Ora, impedir a regulamentação da Defensoria Pública equivale a confiscar o próprio
direito à Justiça, direito que já se encontra
amplamente assegurado no art. 134 da Constituição.
Portanto, nesta reclamação, lamento a decisão de alguns lídçres partidários, que nesta
Casa insistem teimosamente em protelar,
procrastinar, adiar a discussão e, sobretudo,
a aprovação desse dispositivo.
Levantamentos cabais e incontestáveis do
movimento forense ou do movimento dos fóruns do País demonstram claramente que
80% dos feitos da Justiça brasileira se referem
aos carentes de recursos financeiros, àqueles
que não podem, com seus próprios meios,
com seus próprios recursos, custear advogados e movimentar a máquina do Judiciário
para defesa de seus direitos, de seus interesses.
Por isso, repito que adiar a institucionalização do regulamento do instituto da Defensoria Pública significa contiscar o direito à
Justiça dos pobres, dos desassistidos, dos carentes de recursos financeiros.
Quero deixar patenteado mais uma vez
meu inconformismo com as protelações, procrastinações e adiamentos na apreciação desse importantíssimo projeto, para que a Justiça de nosso país possa finalmente ser democratizada, porquanto é urna das maiores conquistas, senão a maior, da Constituição brasileira a democratização da Justiça.
Ora, por que não darmos essa lei àqueles
que precisam recorrer à Justiça para a defesa
de seus direitos? É esse um fato incompreensível, inexplicável e injustificável.
Com essa reclamação deixo o meu protesto, sobretudo o meu alerta aos partidos
políticos com assento nesta Casa, especial-
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mente às lideranças partidárias, para que não
permitam que a Câmara dos Deputados e
o Congresso Nacional, no futuro, venham a
ser responsabilizados pela impossibilidade de
dotar o País dessa lei imprescindível, que não
pode scr adiada.
Durallt!' o discurso do Sr. Sítl'io
Ahreu. o Sr. Carlos Cotta, 3" Secretário.
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos, 2" VicePresidente

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) Concedo a palavra ao Sr. Luiz Salomão.
O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a memória nacional
está ameaçada.
É grave o desapreço à nossa História republicana, ao trabalho de homéns como Rondon, à vida e cultura de gr~pos indígenas,
alguns já desaparecidos, e aoiprocesso de defesa de uma sociedade sem preconceitos.
Um museu não é apenas Q guardião dessa
História. Um museu é o espelho da Nação
brasjleira, de seus homens, ~e suas lutas, de
suas cidadanias.
Museus não se fecham. Museus prc.cisam
estar abertos, vivos, como o Museu do Indio.
Criado em 1953, a partir da Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos Índios, sob
inspiração do Marechal Rondon, está subordinado à Fundação Nacional do Índio e ao
Ministério da Justiça. Caracteriza-se como
um Museu atuante na luta contra o preconceito. divulgando a cultura dos povos indígenas.
O Museu do Índio conta em seu acervo
com, aproximadamente. nove mil peças etnográficas, seiscentos mil documentos oriundos
do antigo SPI e cinqüenta mil negativos fotográficos, alguns remontando ao século passado. O Museu atende a pesquisadores, estudantes. turistas e público em geral, atingindo,
em média. três mil pessoas mensalmente. A
Biblioteca Marechal Rondon. com trinta mil
obras sobre Etnologia indígena. é a mais especializada do Brasil e. atuando junto com
o Setor de Documentação do MUS, Arquivo
Nacional, Biblioteca Nacional e outras instituições congêneres, subsidia a própria Funai,
entidades afins e lideranças indígenas nos
processos de demarcação de suas áreas.
Entre os s~rviços prestados à população.
o Museu do Indio mantém convênio com Secretarias Municipais de Educação, atendendo
público escolar em visitas orientadas e dando
treinamento a seus professores quanto ao tratamento da que;;t\io indígena em sala de aula.
O Museu do Indio está integrado à comunidade e à vida cultural do Rio de Janeiro.
A ameaça de demissão indiscriminada de
seus funcionários e de transferência ou extinção do museu priva a cidade de um espaço
cultural e as populações indígenas, de uma
instituição divulgadora de sua causa.
O Estado do Rio de Janeiro, já tão penalizado pelo fechamento de outros' órgãos dI!,
cultura e memória nacional, não merece-mais
este golpe.

Assim. repudiamos a transferência arbitrária de um órgão cultural, por entender que
um pôvo privado de seus espaços culturais
não acompanha a modernidade e o desenvolvimento pretendidos pelo atual Governo.
O SR. CARLOS COTTA (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
há poucos dias denunciei desta tribuna o corrupto Governador de Minas Gerais, Newton
Cardoso. que utilizou recursos da Cemig para
o seu enriquecimento ilícito. beneficiando
suas fazendas do Vale do Jequitinhonha.
Ontem, o Diretor da Cemig, intimado pelo
Procurador da República em Minas Gerais,
confessou que todas as obras foram feitas sem
licitações. levando em consideração o caráter
emergencial. Esse emergencial já dura mais
de 100 anos!
O Procurador-Geral da República no Estado. Dr. José Carlos Pimenta. anunciou que
a construção é ilegal e inconstitucional, por
não. ter licença do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, DNAEE.
Para mascarar sua corrupção. o Governador Newton Cardoso levou ao local. às custas
do Erário público de Minas Gerais. trinta
Prefeitos da região mineira da Sudene. em
oito aviões e dois helicópteros. exatamente
para mais uma vez enganar a população daquele Estado.
Sr. Presidente, o Governador Newton Cardoso é o campeão nacional - hors concours
- o maior corrupto que já passou pelo Palácio da Liberdade em Minas Gerais.
O SR. ORLANDO PACHECO (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente.
Sr"' e Srs. Deputados. tenho em mão o jornal
"O Estado de S. Paulo" de hoje, que apresenta o seguinte título. em sua primeira página: "Presidente dará mais tempo aos políticos". E segue:
"Preocupado com as dificuldades para
aprovar no Congresso as propostas do
Governo, o Presidente Fernando Collor
decidiu dedicar mais tempo a conversas
com Parlamentares. a partir de hoje,
quando receberá 45 Congressistas em 25
audiências. Collor reservará todas as manhãs de quinta-feira para encontro com
Deputados e Senadores."
Portanto. a partir de hoje. S. Ex' o Sr.
Presidente da República terá tempo e disponibilidade para atender aos Parlamentares.
As audiências se iniciaram hoje. quando
lá estiveram muitos políticos, e outros irão
nas quintas-feiras subseq'üentes. Esperamos
que os Parlamentares que serão recebidos pelo Presidente possam levar a S. Ex', além
de apoio e solidariedade, reivindicações de
interesse da Nação e dos seus respectivos Estados, não de interesses particulares ou pessoais.
.
O País está carente de tudo. No que tange
ao setor da saúde. temos hospitais e postos
médicos fechando; médicos sem condições de
atender seus pacientes, muitos dos quais morrem por falta de assistência. As rodovias brasileiras estão em estado precário e lastimável.
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Então, esperamos que os Parlamentares que
irão ter audiência com o Presidente da República façam reivindicações fundamentais para
atender às necessidades do nosso País. Quem
sabe até muitos irão para questionar encargos
do Governo, ou coisa que o valha, mas não
esperamos isto.
.
Por outro lado, Sr. Presidente. o Congresso Nacional absorveu-se com o Plano de Estabilização Econômica, esquecendo-se das legislaçües ordinária e complementar e dos projetos de lei pendentes nesta Casa. Além da
LDO. temos o Código de Defesa do Consumidor, da Lei Agrícola, Ministério Público,
Lei Orgânica de Assistência Social e de Saúde. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Plano de Custeio da Previdência
Social. Este último é essencial. pois temos
12 milhões de aposentados e pensionistas com
os seus salários defasados. seis milhões ganhando menos do que o salário mínimo. Estamos começando o recesso, e o Congresso está
deixando pendentes todas essas leis e questôes fundamentais para a sociedade brasileira. Sabemos que as Lideranças nesta Casa.
!<)mam decisões à parte em assuntos de importância que compete ao Congresso Nacional num todo decidir.
Sr. Presidente, sugeriria. nesta oportunidade. às Lideranças - já que estamos no
limiar do recesso parlamentar de julho ·que essas leis pendentes - claro, não todas,
mas essa que aqui está, a LDO, por acordo
de Liderança - tivessem acertada sua votação, para voltarmos às nossas bases com a
cabeça mais aliviada. sem a cobrança veemente do eleitorado. Mas as leis não estão
sendo votadas não por falta nossa, mas por
falta de decisão das Lideranças. de tomadas
de posiçt'ies mais sérias para que essas leis
sejam aprovadas no Congresso Nacional.
O SR. SIMÃO SESSIM (PFL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, desde a última tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio
de Janeiro, em fevereiro de 1988, tenho renovado esforços junto a setores do Governo
Federal visando à concretização das obras necessárias, especialmente na Baixada Fluminense, para a recuperação das áreas atingidas
e a prevenção à ocorrência de calamidades
semelhantes.
O Governo do Estado, em pronta diligência de seus órgáos técnicos. concluiu. pouco
tempo depois. os estudos de viabilidade e
apresentou projetos para a drenagem das bacias dos rios Pavuna, Meriti. Bota, Iguaçu.
Sarapuí, Estrela e Inhomirim, empreendimento básico à melhoria das condições de
saneamento, igualmente objeto de outras importantes ações da administraçáo estadual.
O programa de obras recebeu a competente aprovação do Banco Mundial. instituição fornecedora de parcela ponderável'dos
recursos financeiros, em operação de financiamento também autorizada imediatamente.
A partir daí, entretanto, as perspectivas
favoráveis à solução de tão grave problema
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para a sofrida população da Baixada e de
todo o Rio de Janeiro transformaram-se em
motivo de permanente preocupação, uma vez
que a Caixa Econômica Federal, entidade: oficiai responsável pela transferência do correspondente à contrapartida nacional.simplesmente adotou a lamentável postura de adiar
o cumprimento de sua obrigação. ainda mais
grave. deixando em aberto a data do esperado atendimento.
Daí a tenaz luta empreendida por este Parlamentar, Sr. Presidente. seja através de inúmeros pronunciamentos em sessões da Câmara ou do Congresso Nacional. seja pelo permanente contato com as autoridades da área
federal. na busca do tratamento de que o
Rio de Janeiro é merecedor.
Tenho origem e raízes fincadas na Baixada
Fluminense. onde resido e estou sempre presente. Por isso minha angústia em saber que
a demora na liberação dos recursos, pela Caixa Econômica Federal. representa o agravamento das conseqüências do precário sistema
de saneamento básico nos populosos Municípios da região, atingidos por doenças como
meningite. dengue. leptospirose e hepatite.
Hoje. finalmente, é um dia de alívio e esperanças para todos os que nos preocupamos
com a grave questão.
O Presidente Fernando Collor de Mello.
a quem igualmente recorri em nome do povo
da Baixada Fluminense, formalizou às 11 horas de hoje. no Palácio do Planalto. em ato
com a presença do Governador Moreira
Franco, do Senador Nelson Carneiro e de
outros incansáveis defensores dessa justa causa. a liberação do dinheiro, até então retido
na Caixa Econômica Federal. destinado às
mencionadas obras em benefício de nosso Estado.
O momento é de exprimir a satisfação pessoal pelo evento e formular os agradecimentos ao presidente da CEF. Dr. Lafayete Coutinho. à Ministra Zélia Cardoso de Mello e
ao Presidente Fernando Collor. pela compreensão e o decidido atendimento em favor
do Rio de Janeiro.
Ao Governador Moreira Franco. sua equipe. e ao povo fluminense as congratulações
pela vitória, afinal alcançada. nessa difícil
etapa do programa de investimentos idealizado pelo Governo estadual.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B
- PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr"' e Srs. Deputados, por diversas vezes assomei a esta tribuna para denunciar os atentados aos serviços públicos e ao
setor estatal que o Governo Collor pretende
apresentar à Nação como sendo uma reforma
modernizadora do Estado.
Hoje, Sr. Presidente, volto a este microfone para manifestar o meu mais veemente
repúdio à atitude do Governo para com o
Banco do Brasil. Não tenho dúvida de que
. o Presidente Collor prossegue de forma intensificada com as velhas tentativas de desmoralizar nossa principal instituição financeira. O objetivo é claro: primeiro, o Banco
do Brasil tem de ser desmoralizado, para que.

posteriormente. se faça a propaganda da necessidade de sua privatização.
A onda de demissões em curso está atingindo também o Banco do Brasil. num festival
de irracionalidade. Os funcionários do banco
foram admitidos através de rigorosos concursos públicos. prcparados profissionalmente.
forjados em anos de dedicação á empresa.
Representam um grande patrimônio para a
instituição. A própria direção do Banco do
Brasil já admitiu que o quadro precisa ser
ampliado e não reduzido. Nos últimos anos
cresceu substancialmente o número de postos
de atendimento do banco. O número de funcionários não acompanhou este crescimento.
Há cinco anos o Banco do Brasil não faz
concurso e tem suprido suas necessidades de
pessoal com estagiários.
'
Nos seus cento e oitenta anos de existência,
o Banco do Brasil firmou-se como uma instituição sólida. precisamente em virtude da
qualificação de seus servidores. que hoje já
não podem trabalhar com o mesmo estímulo,
com a mesma eficiência. com a mesma tranqüilidade, em virtude das ameaças de demissão. O funcionário do Banco do Brasil já
não pode mais associar sua carreira, sua vida
profissional, seu projeto familiar ao seu emprego. A propaganda falaciosa querendo passar ao povo a imagem de que funcionário
do Banco do Brasil é "marajá" não atende
a outros objetivos que os da desmoralização
e da inviabilização desta instituição.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, considero
fundamental que todos os que se preocupam
com os destinos desse País assumam a defesa
do Banco do Brasil e da instabilidade de seus
funcionários.
O SR. CELSO DOURADO (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna
neste horário do Pequeno Expediente para
lamentar a demissão dos funcionários da Sucam no Estado da Bahia. Nossa solidariedade
reveste-se também de caráter de protesto
porque esses funcionários públicos ganham
pouco, vivem em condições bastante humildes, usam uma farda simples e não dispõem
de meios de transporte, dependendo de carona à beira da estrada. Todos nós. deputados.
já encontramos grupos de soldados da Sucam
esperando condução. Além disso, expõem
suas vidas, pois lidam com elemento tóxico,
no exercício de um trabalho de suma importância para p País.
Sr. Presidente. ontem. ouvi protestos de
Deputados da Região Norte. da Amazônia,
mas o Vale do São Francisco também é uma
região crítica, castigada pelo barbeiro. Lá vivem milhares de chagásicos. No entanto, essa
doença nunca deveria atingir o ser humano.
A doença de Chagas existe em conseqüência
da miséria. do abandono, do isolamento social, cultural e econômico do povo. O trabalho de combate ao barbeiro naquelas regiões
é feito por esses funcionários, com espírito
de colaboração admirável, por esses humildes
e dedicados soldados da Sucam. agora demitidos em nome da economia do País. Enga-
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na-se, porém. o Governo, porque milhões
de pessoas atacadas pela doença de Chagas
vão custar mais caro à Nação para terem apenas sobrevida. É mclhor o Governo investir
no combate ao transmissor. O Sr. Ministro
da Saúde conhece muito bem esta realidade.
Sei que o Ministro Alceni Guerra nada tem
a ver com essas demissões. Conhecemos S.
Ex" e sabemos que. além de médico competente e deputado dedicado ao Parlamento,
é sensível e humano.
Registramos nosso protesto contra a demissão de algumas dezenas de soldados da
Sucam. Não acrcdito que a demissão desses
funcionários possa recuperar a economia ou
melhorar e racionalizar o funcionamento da
máquina burocrática do País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON SEIXAS (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados. primeiro. desejo fa{:er
um registro de tristeza e de solidariedade ao
povo do Irã. Ontem. tivemos oportunidade
de ir à Embaixada do Irã. nesta Capital.
quando conversamos com o Embaixador. De
lá saímos constrangidos. porque havia apenas
uma nota de presença, a do Senador Nelson
Carneiro. A Câmara dos Deputados não se
fez presente na carga de condolências ao povo
do Irã. Vexatória também foi a notícia de
que houve doação ao Irã de cem mil sabonetes e de algumas peças de roupas. Acho
entristecedor para o Brasil ver um país que
atravessou uma fase difícil. até de relacionamento universal, e que procura unir-se, receber migalhas de apoio.
Deixo meu apelo ao Presidente desta Casa
e aos Srs. Deputados, para que se solidarizem
com o povo do Irã. que perdeu cinqüenta
mil dos seus habitantes no maior terremoto
dos últimos tempos.
Seg'undo, quero dirigir uma nota de júbilo
ao casal Mário GarÓfalo. embora não o conheça pessoalmente. pois. hoje, a Brasília
Super-Rádio FM está completando dez anos.
Essa faixa é a predileta no meu dial, porquanto transmite músicas selecionadas. A Brasília
Super-Rádio FM. além da oportunidade que
oferece a instrumentistas de Brasília. cativou
a nossa simpatia, como também a de outras
pessoas, pelos momentos de boa música e
boas notícias. Parabéns pelos dez anos de
bons serviços.
Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, por
fim. desejo falar a respeito do diálogo dos
Líderes do PSDB da Çâmara dos Deputados
e do Senado Federal com o Presidente Collor
e. também sobre a recém-chegada notícia da
di~posição de S. Ex" de receber Parlamentares todas as quintas-feiras. Essa decisão é
até muito boa e demonstra que S. Ex' está
cpmeçando a ver que há necessidade de diálogo. Que estes diálogos se ampliem e extingam
ou diminuam o número de medidas provisórias. Enfim. que se dê oportunidade ao Congresso Nacional de fazer um trabalho conjugado; que não sejam tratados como inimigos
os partidos que têm posição de independência
pois dentro deles há muitas pessoas que podem colabora-r com a Nação brasileira.
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Estranho, por exemplo, fato como o que
o ocorreu com o Sr. Deputado César Cals
Neto, que, com audiência marcada com a
Ministra da Economia, deveria ser recebido
pelo Seu Chefe de Gabinete, Sérgio Nascimento. Este, quando soube que o Deputado
estava esperando, disse: "Segura esse Deputado aí, que não sei se ele votou ou não com
a gente". Ora, não se pode tratar os Deputados adotando como critério o fato de ter
ou não "votado com a gente". Isso é uma
demonstração de fisiologismo. Esta não é a
melhor atitude que o Governo pode ter para
com o Congresso Nacional.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ QUEIRÓZ (PFL - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"
e Srs. Deputados, inicialmente, quero solidarizar-me com Cf Deputado Celso Dourado,
pela sua posição em defesa dos funcionários
da Fundação SESP, da Secam e do Banco
do Brasil. Quero também dizer da' nossa
apreensão com a situação em que vivem os
funcionários do Banco do Brasil em virtude
da criação recente de um contrato restritivo
de funcionários, cuja divulgação foi feita recentemente pela imprensa.
Assiste-se hoje no Banco do Brasil a algo
que a sociedade jamais imaginou. Funcionários admitidos através de rigorosos concursos
públicos, preparados profissionalmente,
através de esforço pessoal e investimentos
permanentes da Empre,sa, forjados na experiência de anos de dedicação à Instituição
e com todo o vigor laboral, estão sendo convidados a aposentar-se.
Na ânsia de cumprir determinações para
afastar determinado percentual de seu contingente, o B~nco do Brasil é compelido a
desfazer-se de parte de seu mais valioso patrimônio. O preparo técnico que seus funcionários amealhilram ao longo do tempo, o senso de profissionalismo e comprometimento
para com a missão do Banco, e a capacidade
de migrarem essa cultura para gerações mais
novas não estão sendo considerados.
Além dessas solicitaçües para aposentadorias precoces, compõe-se ainda cadastro de
funcionários concursados passíveis de demissão, sob o argumento de não se enquadJ1lrem
nos padrões de disciplina e senso profissional
exigidos pela Empresa, o que nos parece incoerente com a tradição do Banco, que, sempre e paulatinamente, demitiu de seus quadros os funcionários nessas condições, operalIdo, em cada caso, a necessária justiça pela
oportunidade de ampla defesa.
O Banco do Brasil tem-se notabilizado pelo
engajamento em todos os programas de governo que objetivam a busca constante de
maior eficiência das empresas, públicas ou
privadas. Tartto assim que, entre dezembro
de 1978 e dezembro de 1988, o número de
seus postos de atendimento foi elevado de
1.373 para 4.053, representando incremento
de 195%. No mesmo período, seu quadro
de pessoal foi alterado de 79.414 para
135.425, o que significa uma elevação de apenas 70%, só possível com a busca constante
da eficiência.

Há que se acrescentar, ainda, que o Banco
não realiza concurso público há muito tempo,
e desde o Plano Cruzado vem absorvendo
enorme quantidade de serviços desprezados
pelos bancos privados, além de continuár am- .
pliando sua rede de agências pelo País.
As aposentadorias compulsórias e .as propaladas demissões, além de privarem o Banco
de Recursos humanos indispensáveis quantitativa e qualitativamente - representarão fator ponderável para diminuir o comprometimento dos funcionários remanescentes para com a missão da empresa, conven-'
cidos de que poderão recebet amanhá o mesmo tratamento hoje dispensado a seus pares.
E o Congresso Nacional, por sua responsabilidade quanto à defesa dos interesses maiores da Nação e à perenidade dos valores e
instituiçóes pátrias, não pode ficar à margem
dessas discussões.
Diante desses argumentos e da visão quanto aos riscos concretos que esse quadro representa para o futuro do Banco dà Brasil e
do próprio P~ís, queremos sensibilizar as au- .
toridades governamentais para a gravidade
da situação e para a necessidade de soluções
que não exponham o Banco aos Riscos aqui
comentados.
,
O SR. AGASSIZ ALMEIDA (PMDB PB. Pronuncia () seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados, com a implantação do Plano de Estabilização Econômica pelo Governo Federal, a partir de 15
de março do corrente ano, novos rumos se'
abriram aos mais diferenciados setores produtivos do País, sobretudo para a região nordestina. cujos desafios nos levam a enfrentar
seus problemas com visáo e determinação.
Nesse contexto de definiçóes de rumos e
reordenação de metas, cabe:nos, decerto.
proclamar à Nação a importância do Banco
do Nordeste do Brasil- o BNB. instituiçáo
financeira que participou do esforço de desenvolvimento daquela região, dos seus desafios e, mais ainda, das fases adversas, quando
à época do regime militar, em 1961, foi extinto o Fundo das Secas, única fonte estável
de recursos de que dispunha a região e o
BNB, para financiar empreendimentos de
médio e longo prazos.
A história do Banco do Nordeste, proclame-se, insere-se de algumas décadas a esta
data, na história do próprio Nordeste.
Participando do esforço de dt:;senvolvimento da nossa região, os Constituintes do Nordeste marcaram, com determinação e visão
da realidade regional, a inserção na Consti-'
tuição Federal, promulgada em 1988, do art.
159, inciso I, letra c, transformado atualmente, após a regulamentação da Lei n" 7.828,
de 27 de setembro de 1989, em Fundo Constitucional do Nordeste. Orgulha-me, decerto,
ter sido integrante da ingente luta dos Constituintes do Nordeste na conquista des,sa garantia constitucional, que assegurou à nossa região permanente fonte de recursos.
Destacamos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. que o' Nordeste, por seus Constituintes de 1988, balizou, no próprio texto
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constitucional. o BNB - Banco do Nordeste
do Brasil como órgão financeiro e instrumentalizador do desenvolvimento regional.
O Constituinte nordestino de 1988, reconhecendo o esforço dessa instituição no curso
de mais de três décadas de existência, na luta
pelo desenvolvimento da região, investiu de
garant.ias constitucionais o-Banco do Nordeste do Brasil. Ressalvo, para jul·gamento dos
historiadores do amanhã, que estive presente
nesse patriótico trabalho como Constituinte
pela Parmba.
Ninguém, nenhum governo, hoje e amanhã, poi mais indiferente que seja à realidade
nordestina,. poderá, enquanto em vigor a
Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, extinguir, incorporar, mutilar
ou enfraquecer a grande instituição que é o
Banco do Nordeste do Brasil- BNB.
Das sete Constituições brasileiras, a primeira a tratar com abrangência e realismo
a questão nordestina foi a Carta Magna de
1988. situando, ademais, o Banco do Norqeste do Brasil como órgão desenvolvimenlista regional. embasado no ar!. 34 das Disposições Constitucionais Transitórias.
Desde a sua fundação, o BNB vem desempenhando um importante papel no esforço
de reduzir a disparidade regional entre a nossa região e as demais. Para tanto, capacitou-se sempre, no decorrer dos anos, com
quadros de dirigentes e funcionários qualificados e cônscios de suas responsabilidades.
O BNB hoje. Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, por suas dezenas e dezenas de agências
espalhadas por todo o Nordeste, possui, decerto, um importante patrimônio humano,
integrado por quase seis mil funcionários,
aprimorados nos constantes cursos de treinamento e capacitação profissional.
Nesse ingente esforço, atualmente acrescido com a aplicaç,io do Fundo Constitucio~
nal do Nordeste. através de vários programas, o BNB, por seus dirigentes e funcionários, proclama à Nação que a missão constitucional que lhe foi outorgada pelos Constituintes de 1988, de impulsionar o desenvolvimento regional e romper os bolsóes de miséria, está sendo executada, com dedicação
e desempenho.
Na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional, o BNB balizou sua atuação em
princípios e diretrizes calcados na busca da
eficiência dos créditos a serem concedidos.
Para tanto, priorizou vários programas, cujos
fins alcançam diferenciados setores produtivos.
Sr. Presidente, há trabalhos que, por sua
projeção, devem constar dos Anais da Cãmara dos Deputados. Existem esforços que merecem ser registrados, para que os historiadores do amanhã conheçam nossa TPsponsabilidade e nossa luta.
Para tanto, Sr. Presidente, requeiro a V.
Ex' que faça inserir, nos Anais desta Casa,
trabalho do Banco do Nordeste Brasileiro,
que traça as projeçóes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste conquista que se deve aos esforços dos. Constituintes daquela região, em 1988.
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Apresentação

~Ievante significado social e econômico para as três regiões
pobres do Brasil - Norte, Nordeste e Centro-Oeste - tem o Artigo 159, I," c" da Constituição Federal.
Assegurando fonte permanente e adequada de financiamentos de médio e longo prazos para os setores produtivos das três
citadas regiões, criou aquele artigo de lei o Fundo Constitucional
de Financiamento e abriu perspectivas novas para o empresariado
comprometido com a dinamização da economia de extensa área
do Brasil.
Igualmente importante é que, a partir de março de 1989, começou a efetivar-se o novo fluxo de recursos destinados às três regiões.
No caso do Nordeste, o BNB realizou amplo trabalho de articulação e envolvimento dos mais diversos segmentos representativos da sociedade, a fim de recolher o maior número possível de
subsídios para a proposta de aplicação dos recursos, relativamente ao exercício de 1990.
Partindo de uma proposição preliminar, elaborada pelas equipes técnicas, principalmente do ETENE, seguiu o BNB para o exa.me aberto dessa proposta junto às associações de classes produto.
ras de todo o Nordeste, como também junto aos Governos Estaduais e suas Secretarias de Estado, além de entidades de trabalhadores, buscando, assim, as contribuições enriquecedoras e a legitimidade necessária.
Além disso, os estudos técnicos e a experiência do BNB na
administração do crédito voltado para o desenvolvimento foram cotejados com as proposições constantes do I Plano de Desenvolvi.
mento do Nordeste da Nova República, elaborado pela SUDENE e
aprovado pelo Governo Federal, resultando de todo esse esforço
os 15 programas que compõem a proposta de aplicação dos recursos do FNE para 1990.
Para a correta aplicação dos recursos do Fundo Constitucionalo Banco do Nordeste balizou, ainda, sua atuação em princípios
e diretrizes calcados na busca da eficiéncia dos créditos a serem
concedidos, excluindo, desde logo, os modelos do assistencialismo privilegiador e ineficaz que a sociedade repudia por inteiro.
O novo enfoque adotado pelo BNB na administração do Fundo Constitucional é, em grande parte, fruto de longo amadurecimento de sua função de banco de desenvolvimento regional. Sob
este aspecto, conhece as limitações, mas também a eficácia do crédito, desde que aliado à assistência técnica, a formas ágeis de comercialização e ao engajamento do setor produtivo, mormente através de associações de classe. Somente assim, metas e objetivos
perseguidos poderão ser alcançados.
O BNB, pois, não abrirá mão da busca obsessiva da eficiência
do crédito concedido com os recursos do Fundo Constitucional. E
sua intransigência decorre tanto das responsabilidades de órgão
administrador, como das obrigações de prestar contas à sociedade, mas, sobretudo, tem convicção clara de que são inadiáveis as
transformações econômicas e sociais no meio rural e no espaço,

viáveis, doravante, graças, em parte, ao Fundo Constitucional.
. Enfim, como órgão de desenvolvimento regional, tem noção
precisa do uso alternativo desses recursos, os quais poderiam ter
sido destinados a outros setores carentes da sociedade, como habitação, educação e saúde, mas que. por opção consciente dos representantes do povo brasileiro. durante os trabalhos da Constituinte.
foram destinados à dinamização dos setores produtivos,. com vistas
à criação de empregos e produção de bens: como forma efiçaz de
contribuição para o desenvolvimento das áreas deprimidas do País.
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Os constituintes de 1934 chegaram a maniiestar alguma preocupação com o tema regional, embora sob prisma meramente assistencialista, tanto a~sim que o Art. 177 determinava que·a Uniáo destinasse quantia nunca interior a 4% da receita tributária para a execução de programas contra as secas. Com o advento da Carta de
1937, imposta pelo Estado Novo, o dispositivo virou letra morta.
Na Constituição de 1946, foi incluido o Art. 198, pelo qual a União
era obrigada a de~pender o mínimo de 3% de sua renda tributárta
com as obras e os serviços de assIstência econômica e social no
Nordeste. A regulamentação de~te dIspositivo através da Lei n~ 1.004,
de 24.12.49, desembocaria na crtação do chamado "Fundo das Secas" e do próprio BNB, em 1952. responsável pela' gestão destes re. cursos.
.
A Constituição seguinte, de 1967, não apenas passava ao longe da que~lão regional como prejudicaria o Norde~te ao extinguir
o "Fundo das Seca~", unica fonte estável de recurso~ de que di~pu
nha a Região e o BNB para tinanciar empreendimentos de médio
e.longo prazos.
Desde então, agravaram-~e as disparidades regionais sedimentando-se entre as áreas mais pobres do Pais um ~enllmento de frustração e revolta. De certa forma, isso se refletiu nos parlamentares
eleitos na última legislatura, contrtbumdo para que, durante a Constituinte de 1988, a questão regional fosse dissecada e tratada com
maior profundidade.
Inicialmente de forma dispersa, sem coordenação ou planejamento: posteriormente adquirindo maior grau de conscientização,
o senllmento regional na Assembléia Nacional Constituinte foi tomando impulso e se fortalecendo ao longo dos trabalhos. resultando, ao final, num arcabouço político-institucional de relevãncia pa.
ra ~s .ár~as pobres do País, diluído em torno de todos os agentes
regionais.
De fato, existe na nova Carta Magna brasileira conjunto de
dispositivos garantindo o encaminhamento de soluções para problemas das regiões mais pobres, além de registrar também uma série
de normas. destinadas a instrumentalizar a ação em.favor do desen·
volvimento destas regiões.
. O FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - é um destes instrumentos da nova política de desenvolvimento regional surgida com a Constituição de 1988 e regulamentado
pela lei n: 7.827, de 27 set1989.
Objetivos do FNE

O objetivo principal do FNE é financiar o setor produtivo re·
gional através de programas específicos formulados com base no
Plano de Desenvolvimento da Região, dando-se às atividades econô·
micas do semi.árido cerca da metade dos recursos previstos peja
Constituição, para o Fundo: 1,8 por cento do produto da arrecadaçao líquida do Imposto de Renda e do IPI. Traduzido em moeda
nacional isso equivaleria hoje a cerca de Cr$ 15 bilhões anuais.
Conforme o BNB, administrador do FNE, não se trata de uma
grande importância comparada às necessidades de investimentos
no Nordeste. Não chega sequer a representar 5% do Produto Interno Bruto da Região estimado em US$ 54 bilhões, no final deste ano.
Embora não signifique necessariamente remédio para todos
os males regionais, decididamente o FNE transformar-se-á, em bre·
ve, em poderoso instrumento para a concretização de inversões
na economia nordestina. Especialmente, pelo seu poder de alavan.
car recursos de outras fontes nacionais e internacionais para programas voltados para a economia do Nordeste. Dai a necessidade
de toda a comunidade não apenas defender tal instrumento desenvolvimentista, mas cobrar sua manutenção no futuro.

f.N.E.. Diretrizes e Princípios
As Origens do f.N.E.

Das sete constituições bra~i1eiras, a primeira efetivamente a
tratar da questáo regional de forma ampla e coordenada foi a de
1988. Talvez porque a propria questão regional só mais recentemente adquiriu dimemão política mais contundente e a nova Carta~
por via de conseqüência. foi objeto de formulação mais objetiva
dQ ponto de vista técnico. AdiCIonalmente não deve ser descartado o fato de a sociedade ter partiCIpado com vigor desta Constituinte, o que não ocorreu nas anteriores.

A característica principal do FNE hoje é a qualidade de seus
recursos. Ele permite ao Banco do Nordeste desenvolver ações autônomas voltadas para o progresso da área onde atua, livrando-se
da incômoda posição de simples repassador de outras fontes.
O FNE, além disso, deverá ter também grande relevância sob
o aspecto qL.antitativo, desde que a sociedade saiba preservá-lo e
mantê·lo Integro.
Consciente das atribuições que lhe confere a Constituição conio administrador daquele Fundo, o BNB está revendo procedimen."15, propósitos e políticas, além de empreender a reciclagem de
se.: quadro de pessoal. No fundo, uma preocupação apenas: adaptar·se rapidamente ao desafio representado pela boa gestão dos recursos do FNE.
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Neste sentido, mesmo antes de iniciar as operações lastreadas
pelo FNE, o Banco do Nordeste lançou à discussão uma série de
diretrizes e princípios para a aplicação desses recursos, tomando
por base as disposições previstas na Constituição (Art. 159, I, "c")
e na lei n~ 7.827/89, a saber:
• aplicação de metade dos recursos no semi-árido;
• aplicação exclusiva no setor produtivo privado;
• trat~:nento preferencial ãs atividades de mini e pequenos
produtores rurais, as desenvolvidas por micro empresas, as
de uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais,
as que produzem alimentos básicos e as de irrigação;
• ação diferenciada em relação a outras instituições de crédito e não concorrência com outras fontes de recursos;
• pmibição de alocar suas disponibilidades a fundo perdido;
• conjugação do crédito com assistência técnica;
• polftica de garantias adequadas e encargos compatíveis com
a preservação do Fundo e sua função econõmico-social.

• formas inovadoras de atuação e objetivos e metas claramente definidos;
• adoção de mecanismos de crédito dirigido e avaliação contínua quanto à obtenção dos resultados programados; e
• ação proativa.
Princípios tticos
Impõe-se, igualmente, a definição· de princípios éticos para
as operações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. A esse respeito, foram propostos a nivel de
cada programa alguns preceitos a serem imprimidos às operações
do FNE:
• democratização do acesso aos financiamentos;
• definição de critérios impessoais de seleção e atendimento
aOS interessados em financiamento;
• ampla divulgação das oportunidades de investimento e de
financiamentO';
• restabelecimento da metodologia e da técnica de projetos
como instrumento de viabilização dos empreendimentos;
• reforço na adoção de critérios técnicos de análise e concessão dos financiamentos;
• rigor na fiscalização e acompanhamento das atividades financiadas;
• rigorosa punição dos desvios de créditos.

Os Programas de Financiamento

o

Em obediência ao disposto na lei n~ 7.827, de 27.09.89, que
regulamentou o dispositivo constitucional refe. ente aos fundos de
financiamento de caráter regional, o Banco do Nordeste submeteu
ao Conselho Deliberativo da SUDENE a proposta dos programas
para o exercfcio de 1990 que deverão receber apoio do FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.
Elaborada com base no Plano de Desenvolvimento Regional
e em estreita articulação com os Governos estaduais e lideranças
empresariais, a programaçáo do FNE para o atual exercício abrange 15 programas distribuídos em quatro grandes grupos distintos:
• segmento de forte conteúdo social;
• segmento tradicional da economia;
• segmento de alto dinamismo econõmico;
• segmento d~ desenvolvimento iecnológico.
Na montagem da programação, o BNB valeu-se de dados e informações de numerosas pesquisas e estudos realizados, bem como de sua experiência de quase 40 anos na administração do crédito especializado, procurando assegurar inovações, seja na criação
de determinados programas, seja na forma de implementá-los.
Sekmento social - O objetivo básico dos programas desse
segmento (apoio à micro e pequena empresa, ao associativismo,
ao artesanato e à reorienta;ão da pequena propriedade rural) é ga;
rantir O apoio aos setores periféricos da economia, visando ao au·
menta da renda e do emprego, de moélo a beneficiar as parcelas
mais carentes da população.
A prioridade será dada aos pequenos negócios urbanos e ruo
rais, utilizando-se como instrumentos do crédito orientado, em 'condiçóes favorecidas e da efetiva assistência técnico-administrativa,
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preferentemente em ações conjugadas com organismos de fomento regionais e estaduais.
Segmento tradicional - Os programas compreendidos nesse
segmento englobam atividades econõmicas - rurais e urbanas desenvolvidas tradicionalmente na Região e que utilizem, em lar- .
ga escala, tanto as matérias-primas como a abundante mão-de-obra
disponível.
No setor s~cundário despontam, entre outras, as indústrias
de fiação e tecelagem, de confecções e calçados, de produtos alimentares e materiais de construção, madeireira e de mobiliário.
Na ârea rural começam a florescer agroindústrias, estimuladas pelos programas governamentais de irrigação, quase sempre em caráter complementar.
Os recursos do FNE destinam-se sobretudo à modernização
e expansão dessas atividades tradicionais, utilizando crédito orienta·
do e em condições diferenciadas. Atenção especial· será concedida às atividades de assistência técnico-gerencial no setor agrícola,
devendo os critérios de seleção dos clientes levar em conta, tam·
bém, a receptividade, a iniciativa e a capacidade empresarial.
Segmento de alto dinamismo - Nesse segmento, os programas visam a apoiar projetos e empreendimentos básicos e de alto
poder germinativo, capazes de contribuir para a aceleração das taxas de crescimento da economia regional.
No setor secundário, faz·se necessário o apoio às plantas de
maior porte, cujos efeitos contribuem para ampliar e integrar o par.
que industrial da Região. Os financiamentos à grande empresa, à
indústria pesada, às unidades produtoras de bens de capital e de
insumos básicos visam a superar estrangulamentos existentes na
economia regional. Além de seu alto poder germinalivo e de seus
efeitos a jusante e a montante, podem gerar elevado valor agregado e constituem os mais importantes focos de dinamização da economia.
No espaço rural despontam os complexos de irrigação, voltados para a exploração de culturas nobres e/ou de exportação, projetos agropecuários de grande porte, além dos empreendimentos resultantes de distritos de irrigação.
Segmento de desenvolvimento tecnológico - O objetivo dos
programas incluídos nesse segmento é dar apoio às atividades em·
presariais voltadas para os setores de tecnologia de ponta no Nordeste, bem como fomentar a realização de pesquisas tecnológicas,
visando a incorporar às atividades produtivas os ganhos decorrentes do avanço técnico-eientlfico.
Aç.lo Inovadora
Dos 15 programas a serem implementados pelo BNB, em 1990,
com recursos do FNE, sete são da área industrial. Vale salientar a
ação inovadora de alguns deles voltados para pequenas empresas
Instaladas em parques tecnológicos. bem assim os esforços direcionados para a exploração do setor mineral, contemplando-se inclusi.
ve o pequeno minerador, até hoje à margem da assistência creditrcia.
De igual importância revestem-se os programas de apoio ao
artesanato nordestino e ao micro e pequeno empresário, como,
aliás, estabelecem as diretrizes da lei que regulamentou as aplica.
ções'dos recursos oriundos do FNE.
Além disso, visando a preservar e até ampliar as fontes de fi.
nanciamento já existentes, o BNB propõs administrar os recursos
do FNE para os setores de indústrias tradicionais, dinâmicas e de
tecnologia de ponta, de forma apenas complementar, destinandolhes dotações compatíveis com recursos de outras origens.
Prioridilde'ao campo .
A prioridade atribuída pelo FNE ao campo pode ser me'1sura.
da pela distribuição dos recursos: mais da metade do orçamento
aprovado para 1990 foi assegurada às atividades rurais.
Coerente com a legislação específica sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a programação confere trata·
menta prioritário ao segmento representado pelos pequenos produ.
tores rurais nordestinos.
Entre os programas dirigidos ao setor rural, merecem destaque aqueles relacionados à criação dos Distritos de IrrigaçãO e à implementação da aqüicultura, objetivando expandir as áreas irriga.
das do semi-árido e elevar a produção de peixes e crustáceos na
Região, com a participação intensa de pequenos. médios e grandes
produtores, independentemente da alocação de recursos públicos.
De igual relevância, reveste-se o programa de reorientação
da pequena e média propriedade rural do semi-árido nordestino,
tentativa frustrada há alguns anos por falta de recursos e, agora,
enriquecida com a valorização que se atribui à participação direta
e envolvimento de técnicos e profissionais ligados às atividades rurais.
Finalmente, vale salientar também os esforços direcionados
expressamente para a recuperação da cultura algodoeira regional
com amplos reflexos e desdobramentos sócio-econõmicos no Nor·
deste.

J unho de 1990
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Os Programas
.da Área
Industrial
Promicro • Tradicional
Proart • Mineral
Prodin • Protec
Incubadas

• ampliação da capacidade instalada e integração progressiva
da indústria de confecções.
Beneficiários

o Programa contemplará, predominantemente, empreendimentos de médio e grande portes. Os projetos de pequena dimensão serão beneficiados somente em caso de se afigurar inviável seu
enquadramento no PROMICRO. A classificação das empresas é a
seguinte:
Porte da Empresa

PROMICRO

Receita AnualIBlNs

-Média empresa

Maior que 2.000.000 e menor
ou iguala 6.000.000

- Grande Empresa

Superior.l. 6.000.000

Progr.ma de Apoio à Micro
e Pequena Empresa do Nordeste
Finalidades
Os objetivos gerais do PROMICRO abrangem a implantação,
ampliação e relocalização de micro e pequenas empresas dos Esta.
l;Ios nordestinos e norte de Minas Gerais.
Beneficiários
Pessoas jurldicas individuais ou coletivas que se dediquem à
exploração econômica de atividades industriais, não sejam vinculadas a grupos econômicos e/ou financeiros, com faturamento ou receita anual, excluído o IPI, de acordo com as seguintes exigências:
keceitJ Anuall8TNs

Porte da Empresa
-

Limiles

Menor ou igual a 200.000

Microempresa
Pequena Empren

Maior que 200.000 e menor ou

igual a 2.000.000

Finalidades
Investimentos fixos, investimentos mistos e aquisição de matérias-primas e insumos. Consideram.se como investimentos mistos
aqueles em que, pelo menos, 50% do total destinem-se a inversôes
fixas. Os financiamentos para capital de giro poderão atingir o va·
lor máximo equivalente a 25.000 BTNs por cliente.

-Microempresa
-Pequena

Pruo ~ximo (1)

Total

I Carência

até 5 anos , até 2 anos
até 6 anos até 2 aoos

Nfvel de Polrticipaça;o
Inv. Total(2)

Inv.

7O"k
60%

Proietado (3)
100%
100%

m

Ao Gl~Jl(:íl nlo pode ser superior a 24 nt!m inferior al m~es.
(2) Em rf'~lo ao investimento tot;al (eJl:istente mais proletoldol. com recurSQS do fNE
(3)

Dado o caráter complementar do Programa, a participação
do fNE deverá limitar-se a 3D% do 'investimento total nos casos de
projetos de implantação.
No caso de ampliação e/ou modernização, este limite poderá
chegar a 100% do total das novas inversões, desde que não ultrapasse 3D% do investimento total.
Em nenhuma hipótese, a participação dos recursos do FNE
em cada projeto ou por grupo econômico poderá superar os 3,5
milhões de BTNs, salvo no caso de empreendimentos pioneiros
quando .poderá ser o dobro.
Prazos e Garantias

Umites e Prazos

Pone da Empre~

Os financiamentos destinam-se a complementar recursos ne'
cessários à execução de projetos que tenham por objetivo a implantação de novos empreendimentos, a ampliação da capacidade instalada, a modernização de instalaçôes e/ou diversificação de produção em unidades já existentes.
Poderão ser financiados investimentos para formação de capital de trabalho permanente, em projetos aind.. em fase de implantação ou em fase de pré.funcionamento ou nos casos de reorganização industrial, compreendendo a transferência efetiva dó controle
acionário para grupos privados nacionais.

outr..s fontes.
Desde que n.ia sejam ultrapti~os os limites para investimento total.

li!!

de

Os prazos variam de acordo com as peculiaridades de cada
projeto e sua capacidade de pagamento, não podendo, todavia,
ultrapassar 10 anos, incluindo ai o período de carência, o qual não
poderá ser inferior a 2 anos nem superior a· 4 anos, dependendo
das características de cada projeto.
Quanto às garantias, tratando-se de operações de longo prazo as mesmas devem ser lastreadas por gól:l'antias reais (hipoteca
de bens imóveis e/ou alienação fiduciária de máquinas e equipa.
mentos), complementada por fiança ou avaf.

PROART
G.r.ntia e Assistência Técnica
Fidejussórias ou reais, dependendo do caso. Quanto à assistência técnica deverá ser obrigatória, ficando a cargo do CEBRAE/
CEAGs, Núcleos de Tecnologia e entidades como SESI, SENAI, SESC,
CAMPI etc.

Programa de Apoio à Modernização
e Racionalização do Arlesanato Nordestino

Os objetivos gerais do Proeram;l "",rI~,"" ~~ .. .,.~=

quatro pontos principais:

TRADICIONAL
Programa de Apoio Suplementar às Médias
e Grandes Empresas do Setor de Indústrias Tradicionais
Os objetivos principais do Programa são os seguintes, resumi·
damente:
• ampliação da capacidade instalada das indústrias de fiação,
tecelagem e acabamento de tecidos; de calçados e artefatos
. de couro; madeireira e de mobiliário;
• modernização de centros de produção das unidades de fiação e tecelagem ora existentes;
• instalação de unidades de insumos diversos requeridos pelas indústrias de calçados e artefatos de couro;
.
• modernização de unidades de curtimento de couros e peJes
e as produtoras de calçados e artefatos de couros; e da Indústria inadeireira e de mobiliário;

_.. ::~v~

co",..

.fortalecimento da prod,jção artesanal via estlmulos a associa.
çóes, de forma a facilitar o acesso do artesão aos mercados
de matérias-primas e d ~ seus bens finais;
• implantação, ampliação e manutenção de ;Jnidades associati.
vas artesanais;
• estimular mecanismos de comercialização que propiciem
maior participação do a'tesão no resultado da venda de seus
artigos;
• apoiar a formação da m.lo-de·obra artesanal e seu aprimoramento técnico-artístico, melhorando o aspecto da p<adução
e contribuindo para elevar a oferta regional de emprego e
o nfvel de renda dos menos favorecidos.
Beneficiários

.;...;.....;.,;=-:..;;,;;.---

]

Pessoas jurldicas, coletivas (associaçóes, núcleos ou coopel·ElU•
vas) que se dediquem à explora.;ão econômica de alividaljes aclesa.
nais, com faturamento ou rece ta anual, excluído (I IPI, inferior a
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200 mil BTNs. A área de atuação do Programa abr2'1ge todo o Nordeste e o norte de Minas Gerais. O PROART será operacionalizado via bancos estaduais.

Finalidades
• investimento misto;
• capital de ~iro'

• Pré.investimento;
• investimento lixo;

• gastos com preservação do meio ambiente.
No caso de micromineradores, o programa admite o financia·
mento de máquinas, equipamentos e veículos seminovos, desde
que acompanhados de certificado de avaliação.
Umiles
• Subprograma de Microexploração em Associação: até 90% do
investimento total (existente mais proJetado) com recursos
do FNE;
• Subprograma da Pequena e Média Exploração: atê 60% do investimento total (existente mais projetado) com recursos
do FNE e outras fontes, no caso de pequenas empresas, podendo atingir até 100% do investimento projetado; no caso
de médias empresas: até 50% do investimento total, podendo atingir até 90% do investimento projetado;
• Subprograma Pesquisa Mineral: no caso de pequenas e mê·
dias empresas prevalecem os critérios previstos. no subprograma anterior; no caso de grandes empresas: até 50% do
investimento total com recursos do FNE e de outras fontes,
limitando-se a 50:3'. a participação do FNE no investimento
projetado.

• ~Ii 10" do consumo tk insumos ~tos.

limites e Prazos·

fjnalid~de

Pruo MJ.:llÍmo·

Nível de J'ilrticlpaçào

Investimento Fixo e Misto

30me-ses

80 por cento

Copital de Giro

24 meses

80 porcenro

• IA inclUI c~renCl" de 6 me$es.
• Em rel.lç,lo.ao investlmenl(} 101011 (elili~te"lf' n'lôlIlS pro;crildol. com l'e('ur!iOS do FNf, As unid.ad'es
"r1~Un.ais

loc.aliudcs no

seml.~rldo ia

parlrClpaç;io eleva.se par.. 90 por ct'nlo.
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Prazos
O prazo máximo será fixado em cada subprograma, observando-se, ainda, o cronograma físico e financeiro de execução do projeto e a capacidade de pagamento do mutuário.

Garantia e Assistência Técnica
Préizas Máximos

A garantia exigida é somente fidejussória (aval). A assistência técnica, obrigatória, será fornecida através de entidades como
o CEBRAE/CEAGs. Núcleos de Tecnologia e Órgãos palronais como SESI, SENAI, SESC, CAMPI etc.

Subprogramas

Total

- Microexploração em Associaçiio
-

Pequenit e Media Exploração

- Pes.quisa Mineral

Caréncia

até 3 anos
até 8 anos

at'-' 6 mt'!ses

ité 12 anos

até 4 anos

até 3 anos

MINERAL
Programa de Apoio ao Setor Mineral

O Programa tem como característica básica o apoio pioneiro
ao setor mineral nordestino, sendo sua ação efetivada através de
três subprogramas distintos, Com os seguintes objetivos gerais:
• exploração de depósitos minerais, de forma a proporcionar
à população do semi-árido meios adicionais de sobrevivência através de atividades econõmicas alternativas;
• incentivar junto aos micromineradores uma cultura associativista;
• aumentar a oferta de produtos minerais na Região como incentivo à instalação de novas indústrias processadoras des-

ses insumos;
• proporcionar aumento das reservas minerais da Região e
apoiar as empresas de mineração na execução de programas
de pesquisa visando ampliar ou encontrar novas reservas.
Beneficiários
• No Subprograma à Microexploração Mineral em Associação:
as associações de micromineradores ou garimpeiros que
atuem sob amparo de cooperativas;
• No Subprograma de Apoio à Pequena e Média Exploração Mine·
ral: empresas brasileiras de capital nacional que detenham
direitos para lavra mineral e sejam autorizadas a funcionar
como empresa de mineração pelo DNPM;
• No Subprograma de Apoio à Pesquisa Mineral: empresas brasileiras de capital nacional de qualquer porte, devidamente
autorizadas a funcionar como empresas de mineração, detentoras de alvará de pesquisa outorgado pelo DNPM.

Finalidades
Os recursos poderão destinar-se, cumulativa ou alternativamente a investimentos fixos e mistos a realizar, contemplando:
• novas imobilizações em obras preliminares e complt'mentares, construçõ!'s civis. máquinas e !'quipamentos nacionais,
instalações, móv!'is e ut!'nsilios, !'quipamentos e aparelhos
cientificas para laboratório e pesquisa. de ori!!em nacional.
Q gastos com desenvolvimento tecnológico, caracterização de
minérios e proc!'sso de produção;
despesas de implantação (estudos, projetos, juros durante
o perlodo de caréncia e outras despesas diferidas), nào podendo exceder 10% do investimento fixo total.

Assistência Técnica

o apoio técnico-administrativo aos projetos das pequenas empresas e das associaçóes e cooperativas de mineradores será presta.
da peJas companhias estaduaIs de mineração.
Garantias
Real (hipoteca de bens. alienação fiduciária de equipamentos
e caução do direito de lavra); fidejussória (aval/fiança dos beneficiários do crédito).

PRODIN
Programa de Apoio Suplementar às Médias e
Grandes Indústrias do Setor Dinãmico da Economia
O PRODIN objetiva principalmente apoiar projetos e empreendimentos básicos e de alto poder germinativo, capazes de contribuir para a aceleração das taxas de crescimento da economia regional e a geração de empregos, devendo abranger, entre outros, os
segmentos de insumos básicos, consolidaçãO dos pólos e complexos industriais, indústrias de bens de capital e bens de consumo e
intermediários.
Beneficiários

J

Poderão ser contempladas empresas industriais de médio e
grande portes, contr<'ladas e comandadas, direta ou indiretamen.
te, por pessoas físicas residentes e domiciliadas no País.
Considera-se média empresa aquela com faturamento líquido superior a 2 milhões de BTNs e inferior ou igual a 6 milhões
de BTNs; grande empresa, a que apresenta faturamento líquido
anual superior a 6 milhões de BTNs.

Finalidades
O Programa visa a complementar r.,cursos para projetos de implantação, expansão, modernização e relocalização, destinando-se
a investimentos fixos a realizar, contemplando:
• novos investimentos em ativos imobilizados;
• gastos com desenvolvimento tecnológico e preservação do
meio ambiente;
• despesas de implantação e, excepcionalmente, o financiamento de equipamentos fabricados no exterior e montados
no PaIs, sem similar nacional;
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• a critério do BNB, financiamento de investimentos para for.
mação de capital de trabalho permanente, em projetos ain.
da em fase de pré.funcionamento ou nos casos de reorgani.
zação industrial, compreendendo a transferência efetiva do
controle acionário para grupos privados nacionais.

limites

o teto de participação dos recursos do FNE no empreendi.
mento é de 3.500 mil BTNs por grupo econômico ou 30% do inves.
timento total. A critério do BNB, em caso de empreendimentos pio.
neiros a nível estadual. o limite poderá ser elevado para 7 milhôes
de BTNs.
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INCUBADAS
Programa de Apoio a Pequenas Empresas
Insraladas em Parques Tecnoló~icos do Nordl'Ste
O Programa destina·se a apoiar a consolidação da polftica de
implantação de parques tecnológicos implementada no Brasl/ pel?
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), como forma de contribuir
para ampliar a produção de bens de e/evado conteúdo tecno/ógico, de modo a assegurar maior dinamismo e competitividade á in·
dústria regional aproveitando as tecnologias geradas e disponlveis
nos centros de pesquisas e universidades, as quais poderão ser
transferidas para o setor produtivo. mediante a criação de empresas de base tecnológica.
BenefICiários

Prazos
Até 10 anos, com até 4 de carência, variando de acordo com
o tipo de atividade financiada e o porte da empresa.
Garantias
Cumulativa ou alternativamente: hipoteca, alienação fiduciária,
fiança ou aval. O Programa, por outro lado, nãê prevê assistência
técnica.

Serão contempladas pelo Programa pequenas e médias empre·
sas que utilizarão tecnologias geradas em universidades e centros
de pesquisas, preferentemente reg!onais.
.
A prioridade será para 05 proJetos voltados para os segUIntes
setores: biotecnologia, mecânica de precisão, microeletrônica/in.
formática, novos materiais, química finaiespeci~lidades qulmicas.

FinaJidades
Os financiamentos destinam·se. basicamente, a novos investi·
mentos em ativo permanente; despesas pre·operacionais: e capital
de giro, desde que associ~do a investimenlos 11.'05.
limiles

PROTEC
Prosrama de Apoio Suplementar às Médias
e Grandes Indústrias de Tecnologia de Ponta
O PROTEC tem por objetivo apoiar projetos e empreendimen.
tos ligados ao setor de tecnologia de ponta (informática, qulmica
fina, biotecnologia, mecãnica de precisão) visando a:
• reduzir os desnlveis tecnológicos entre o Nordeste, o Cen·
tro-Sul e outros palses;
• reduzir os gastos COm tecnologia implíçita;'
.propiciar a criação e o desenvolvimento de centros de treinamento e desenvolvimento de tecnologia.

O limite de financiamento será de 500 mil BTNs para investimento total projetado. sendo 350 mil BTNs destinados a investimen.
to fixo e os 150 mil BTNs restantes para capital de giro.
Com esta linha de crédito poderá ser financiado inl€~ralmen.
te o investimento previsto, considerando que a maioria dos empre·
endedores nao dispõe de recursos próprios para formação de capi.
tal tanglvel.
Prazos
Até 10 anos, Iimitando·se a extensão desse prazo de acordo
com a capacidade de pagamento relativa a cada projeto.... carência
poderá ser de até 4 anos, também levando em conta a real capaci·
dade de amortização da empresa.
Garantias

Poderão ser contempladas pelo PROTEC empresas industriais
de médio e grande portes, controladas e comandadas, direta ou indiretamente, por pessoas ffsicas residentes e domiciliadas no Pais.
Fi~lidades

Reais (hipoteca, alienação fiduciária), complementada por
aval ou fiança.
O montante das garantias será definido em função do risco
da operação, não podendo, em nenhum3 hipótese, ser inferior a
100% do valor do crédIto.

O programa visa a complementar recursos para projetos do
setor destinados à implantação, expansão, modernização e reJocali.
zaçáo, contemplando investimentos fixos a realizar, a exemplo de:
• novos investimentos em ativos imobilizados;
• gastos com desenvolvimento !ecnológico e preservação do
meio ambiente;
.
• despesas de implantação e, excepcionalmente, o financia.
mento de equipamentos fabricados no exterior e montados
no Pais, sem similar nacional;
• a critério do BN B, financiamento de investimento para formação de capital de trabalho permanente, em projetos ainda
em fase de implantação ou em fase de pré·funcionamento
ou nos casos de reorganização industrial.
limites

O nível de participação do FNE não poderá exceder 3.500 mil
BTNs por grupo econômico. A critério do BNB, no caso de empreendimentos pioneiros a nlvel estadual, esse limite poderá ser eleva.
do a até 7 milhões de BTNs.
Prazos
Até 8 anos, inclusive até 3 de carência.
Garantias
Cumulativa ou alternativamente: hipoteca, alienação fiduciária
e fiança ou aval. A assistência técnica é desnecessária.

Os Progra,mas
da Area

Rural
Profibra I! Propec
Preir • Agrin
Procoop !li Prointec
Proc~!' I!I Prodesa

PROFIBRA
Prosrama de Apoio à Recuperação
da Cultura Algodoeira do Nordeste
O objetivo geral do PROFIBRA é restabelecer a cullura do algo.
dão no Nordeste, de par com a elevação da produção e melhoria
da produtividade, mediante o emprego de novos cultivares de se.
mentes e tecnologia adequada. Entre os objetIVOs específicos desta.
cam·se:
• aumento da oferta de matéria.prima para as indústrias têxtil,
de óleos e tortas vegetais e suprir o parque tê~til regional;
• expansão da área irrigada com a cultura do algodão;
• contribuir para fixar o homem no meio rural;-e
• elevar a renda de pequenos e médios produtores rurais.
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Eeneficiários
- - - - -]
• pequenos, médios e grandes produtores de algodão;
• cooperativas de produtores;
• associações comunitárias, legalmente constituídas;
• usinas de beneficiamento de algodão.

Junho de 1990
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Podem se beneficiar desse segmento:
• qualquer produtor rural, diretamente ou via cooperativas,
'desde que regularizados junto ao MINAGRI;
• empresas estaduais'de sementes. companhias integradas de
desenvolvimento agropecuário, cooperativas, associações
dp. viveiristas e empresas privadas em geral.

fillillidades
Os financiamentos serão destinados a:
• investimento (desmatamento, broca, derruba, destocamento,
aquisição de máquinas e equipamentos de tração animal e
motora e animais de serviços);
• custeio (preparo do solo, semeadura, tratos culturais, aquisiç.io de insumos, colheita, práticas preventivas de combate
ao bicudo e pagamento de salários e encargos sociais de técnicos contratados pelas cooperativas para prestarem assistên·
cia técnica aos cooperados);
• comercialização (a ser fornecido às cooperativas-para ..diantamento a seus associados por conta da produção entregue
para venda);
• c.llpital de giro (a ser concedido às usinas de beneficiamento,
d~ algodão, destinado exclusivamente à aquisição da produção financiada pelo Banco).

Finalidades
Poderão ser consignados recursos para atender:
• gastos do ciclo de multiplicação de mudas e sementes, compreendendo aquisição de sementes básicas ou fiscalizadas,
preparo do solo, plantio, compra de insumos e equipamentos específicos, tratos culturais, mão-de-obra e colheita;
• gastos com assistência técnica, quando se tratar de produto•
.
res que mantenham contrato com cooperantes;
• gastos com beneficiamento de sementes, no caso de produtores autônomos que disponham de Unidades de Beneficiamento de Sementes (UB5) e beneficiem sua própria produção e/ou de seus cooperanles;
• gastos com a implantação de Unidades de Beneficiamento
de Sementes e construção de armazéns, tanto para produtores autônomos como para cooperativas de produtores.

limites
Sobre o valor dos orçamentos, observado o teto de 3.500 mil
BTNs por grupo econômico (exclui cooperativas), inc!usivê eventuais operações em outros programas do FNE:
• para pequenos produtores ·100% para investimento e custeio;
• para médios produtores. 80% para investimento e 100% pa.
ra custeio;
• grandes produtores. 70% para custeio e investimento;
• empresas de beneficiamento - 70%;
.cooperativas - de 70% a 100%, conforme a finalidade do crédito.

Umites
Até 100% no caso de pequenos produtores e suas cooperativas; 80% para médios produtores e 70% para empresas/grandes produtores, observando-se o teto de 3.500 mil BTNs por grupo econô·
mico, inclusive eventuais operações em outros programas do FNE.

I

Pruos

Prazos Mibimos
Destinoç~o do

Cn!dito
Tolal

Pruos

-Investimento
-Custeio

Comercia.lizaç~o

12 anos
até 2 anos
at~

até8111eses

prazos Mbcimos

Car~ncia

at~"

anos

-

Analidod.. do Cr4!dito

-Investimento semifixo
-Investimento Fjlr,o

-Custeio
- Comercialização

- Capital de Giro

Toul

Carlmcia

atl! 5 anos
até 8 anos

__té1 ilno

até 1 ano
até 2040 dias
'I~ 2040 dias

até1 ano

---

Assis!ênda Técnica e Garantias
A.assistência técnica, obrigatória, será prestada, tanto no ca-

so de produtores autônomos como cooperantes, por especialistas
ou empresas vinculadas ao sistema de extensão rural. Quanto às
garantias, serão exigidas as usuais e adequadas para o crédito rural,
devendo os financiamentos limitarem.se a 60% dos bens oferecidos como suporte.
.

Assistência Técnica e Garantias
A assistência técnica será obrigatória no ãmbito do PRO FI·
RRA, devendo seguir rigorosamente as recomendações para o cultivo do algodão. Poderá ser prestada pelo próprio BNB, EMATERs
ou técnicos contratados pela cooperativa. Quanto às garantias, serão aceitas as 1!sualmente adotadas para o crêditorural.

mtriihmt;'iM~(,(i,"fitn1(,j8i;;i4i.ftmtPmmii4gg;,

O PROINTEC tem como beneficiários principais:
.pequenos produtores rurais, proprietários ou não, individualinente ou através de suas cooperativas;
• médios e grandes produtores interessados e receptíveis à
modernização de seu processo produtivo.

PROINTEC
Programa de Apoio à Difu.ão de Inovaçãe<
Tecnológicas para a Agropecuária do Nordeste
O PROINTEC é da mais alta relevãncia para a economia regio.
nal na medida em que servirá para difundir o estoque de tecnologia apropriada a agropecuária nordestina com vistas à melhoria das
condições de vida do produtor rural, através de:

Fillillidades
- - - - -]
Os financíamentos no ãmbito do Programa destinam-se à cobertura de gastos com investimentos e custeio dos beneficiários,
contemplando as seguio.les atividades e produtos:
• fábricas de ~aspa de mandioca e unidades de rações peletizadas, a partir de culturas como cunhã, algaroba leucena
mandioca i
'
• uso de energia alternativa, melhoramento de pastagens nati.
yas e implantação de forrageiras arbóreas e arbustivas;
• Implantação de culturas para diversificação das explorações
• so~.80' gergelim, ma.mona, urucum e girassol;
• priltlcas de conservaçao da estrutura e fertilidade do solo (ca.
lagem. equipamentos de tração animal, curvas de nível, adubação orgãnica e verde);
• reflorestamento com fruteiras e qualquer outra tecnologia
gerada pelo sistema de pesquisa e aprovada para a Regi.ão.
t

• racionalização do uso dos recursos e elevação da produtividade da terra e do trabalhador rural;
• ampliação da oferta de alimentos e ~atérias.pr.imas;
..
• Introdução de novas culturas e téCnicas de CUltIVO, permltondo diversificar a produção e diminuir os riscos do negócio;
• fixação do homem ao campo.
O Programa será desenvolvido em duas linhas de atuação es·
pecfficas~
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limites

PRODESA

Os mesmos observados para a linha de atuação de sementes
e mudas (100% para pequenos, 80% para médios e 70% para gran·
des produtores/empresas), valendo salientar que o volume máximo de recursos a ser concedido por beneficiário será de 25.000 BTNs.

Programa de Apoio à Reorientação da Pequena
e Média Unidade Produtora Rural do Semi·ãrido

Prazos
Prazos Miiximos
Destin.1ç.to do Crédito
-

fnv~timento

-Custeio

Total

Carimcia

até 12 anos

até ... anos

-

até 2 anos

Assistência Técnica e Garantias
Dada a natureza do Programa é indispensável a conjugação
do crédito cÇlm assistência técnica que deverá ser prestada pelo
Banco. Quanto às garantias, será observada a sistemática do subprograma anterior.

O PRODESA é um Programa pioneiro e visa, principalmente.
fixar O homem à terra, através da alocação de recursos necessários
à modernização, fortalecimento e reestruturação da empresa rural.
de modo a ensejar o progresso econômico·social dessa categoria
de agricultores. Sua área de atuação será no semi.árido, inicialmente, em pontos selecionados. A prioridade é para imóveis de até 2
módulos fiscais; em seguida, os de 100 a SOOha. Inserem·se, tam.
bém, como objetivos do PRODESA:
• dotar os imóveis rurais de infra·estrutura apropriada que os
tornem resistentes às adversidades do semi-árido;
• aumentar a estabilidade e produtividade agricola e pecuária;
• estimular a adoção de técnicas simples de baixo custo e fá.
cil absorção (melhor uso da água, do solo, plantas e animais);
• assegurar o suprimento alimentar para a população e os rebanhos, além de gerar excedentes para o mercado.
Beneficiários
• Pequenos e médios produtores rurais que satisfaçam, cumulativamente às seguintes condições;

PROCAR

a) tenham posse, individualmente ou em conjunto com os
seus dependé'ntes, de imóvel COm área de até SOOha.;
b) residam no imóvel objeto do financiamento ou na sua
comunidade rural;
c) tenham como meio de subsistência a exploração de seu
imóvel e não aufiram renda oriunda de emprego fixo;
d) contem com a participação de seus familiares na realiza·
ção da produção.

Programa de Apoio à Aqüicultura do Nordeste
. O PROCAR visa, sobretudo, ampliar a oferta de protefna ani.
mal através do desenvolvimento da piscicultura e da carcinicultura
em bases tecnológicas modernas. Objetiva, igualmente, diversificar
o setor agropecuário via maior aproveitamento dos recursos aqufco.
las da Região.

Beneficiiirios
Além das cooperativas de produtores e seus associados, são
beneficiários do PROCAR produtores individuais e empresas brasileiras de capital nacional, que detenham a propriedade da terra on·
de será desenvolvida a atividade.

• Profissionais da área de Ciências Agrárias que, além de satisfazerem às condições previstas nas alineas ub" e "CU, prece.
dentes, comprometam-se a colaborar na difusão do modelo
de exploração previsto no programa:
• prestando assistência técnica aos pequenos e médios produtores do Programa, ante remuneração prevista no MCR;
• permitindo visita de grupos de produtores a seus empreendi.
mentos que servirão de projetos.modelo.

Finalidades
• Investimentos fixos e semifixos abrangendo inversões com:
- instalações para cultivo de peixe e camarão e produção
de alevinos e post larvas;
- instalações para estocagem e conservação do produto, além
de vefculo apropriado para o seu transporte;
- gastos com assistência técnica.
• Capital de trabalho permanente e gastos com custeio.
As cooperativas poderão receber financiamento também para
as seguintes finalidades: investimentos fixos e semifixos destinados
ao aparelhamento dos setores de preslação de serviços; aquisição
de bens de produção e insumos para fornecimento aos associados;
e aquisição de bens para presta~ão de serviços aos associados.
limites

Obse'rvado o teto de 3.S00 mil BTNs por grupo econômico,
os limites serão fixados em função do valor do orçamento dentro
dos seguintes critérios: pequeno produtor (100%), médio produtC'(80%) e grande produtor (70%).

Finalidades
Todos os investimentos fixos e semifixos previstos no MCR,
além de gastos com treinamento dos beneficiários e assistência téc·
nica aos empreePldimentos, bem como o custeio das atividades agropecuárias. O crédito fundiário será admitido a profissionais da área
de Ciências Agrárias.
.Umltes

Poderão ser financiados 100% do valor constante do orçamen·
to, observado o limite de 3.S00 mil BTNs por grupo econômico,
consideradas no cômputo eventuais operações em oulros progra.
mas do FNE.

Prazos
Prazos Máximos

Destinaçio do Crédito

Prazos

Total
Prazos

Dettinaçjo do Cn!dllo
_Investimento
_Qpitlt de Trabalho
-Custeio

-Irwe$tim~nto

M~ximos

-C~dito Fundi~rio

Total

Carência

até 12 anos
até 3 anos

até2.anos
até 1 ano

até 11110

Fixo

-Investimento Semifixo

-

Assistência Técnica e Garantia
A cargo do próprio empreendimento ou de terceiros. Quanto às garantias, serão estabelecidas em função das caracterfsticas
de cada tipo de financiamento.

-Custeio

at~

1S anos

até8an05
até 2Oao05
ilté 2 anos

Olréncia

at64 anos
até 4 anos
atéS.nos

-

Garantias e Assistência Técnica
As usualmente adotadas para o crédito rural, permitindo.se a
inclusão dos bens financiados. Quanto à assistência técnica, tratan·
do-se de Programa cujo objetivo é a auto.sustentação da pequena
propriedade do semi·árido nordestino, ela assume grande relevãncla e compreende ações em várias direções (planejamento global,
efetiva orientação técnica, estfmulo ao associativismo, assistênci,J
soei!!1 e acompanhamento do modelo proposto).

8141

8142 Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

J unho de 1990

PROIR
PROPEC

PrQgr~ma

Progr~m~ de Apoio ~o
da Pecuári~ Regional

Desenvolvimenlo

Entre os objetivos de caráter geral do PROrEC insere-se o de·
senvolvimento da pecuária de pequeno. médio e grande portes.
com vistas a elevar a oferta de alimentos de origem animal e a pro·
dução de matérias·primas para agroindustrias. Destacam.se, ainda,
entre 05 objetivos gerais:
". reduzir as importações de alimentos;
• propiciar melhores condiçóes de vida ao rurícola, mediante
a elevação e melhor distribuição da renda;
• incrementar a oferta de empregos estáveis na área rural;
• Propiciar o uso do crédito a amplo contingente poplJlacio.
n~1 hoje desassistido institucionalmente.
Beneficiários
Serão atendidos produtores rurais e suas formas de associa·
ções, com tradição na atividade e receptivos às inovaçóes tecnoló·
gicas, observadas as seguintes particularidades:
• no caso de bovinocultura de leite (propriedades localizadas
nas bacias leiteiras estaduais);
• bovinocultura de corte (áreas propícias à atividade);
• ovinocaprinocultura (áreas de maior concentração dos criató·
rios);
• avicultura e suinocultura (unidades produtivas localizadas
nas imediações de médios e grandes centros urbanos);
• cunicultura, apicultura e sericicultura (produtores rurais
tradicionais, cujas unidades produtivas estejam localizadas
"em áreas favoráveis).
Finalidades
Investimentos fixos e semifixos nas culturas já mencionadas.
No caso de custeio, somente será permissível quando destinado a
projeto de investimento financiado pelo Programa, à exceção de
avicultura, SUinocultura, cunicultura e sericicultura, cujos gastos
respectivos serão incluídos no investimento a título de capital de
trabalho permanente.
limites
Sobre o valor do orçamento, os limites são os seguintes por
categoria de produtor:
• Pequenos produtores: 100% para investimento e custeio;
• Médios produtores: 80% para investimento e 100% para custeio;
• Grandes produtores: 70% para investimento e custeio.

de Apoio ao Desenvolvimento da Irrigaç';o do Nordeste

o Programa insere·se na estratégia de desenvolvimenlo re~io·
nal e visa a contribuir para a modernização do setor rural nordesti.
no, sendo suas ações e iniciativas operacionalizadas atrave, da ati·
vação de trés subprogramas especificos: Distritos Privados de Irriga.
ção, Agricultura Irrigada e Pequena Irrigação. Atenderá, ainda. aos
seguintes objetivos específicos:
• aumentar a produção de alimentos;
• aumentar as oportunidades de empregos diretos e indiretos
através da interiorização das ações de desenvolvimento eco·
nômico;
• melhorar as condições de trabalho da população rural;
• aumentar a oferta de matérias·primas para a agroindústria;
• viabilizar, via uso de tecnologia adequada, as explorações
desenvolvidas por mini e pequenos produtores.
As condições operacionais de cada subprograma podem ser
vislumbradas pelos seguintes aspectos:

m.ibiM8I,,"··ftI·WOOMJ.M.WUMmiltff"
. São beneficiários desse segmento na primeira fase· execução
das obras de infra·estrutura e pré·funcionamento: pessoas jurídi·
cas que pretendam patrocinar a implantação de Distritos de Irriga.
çáoem terras de sua propriedade ou a serem adquiridos para esse fim.
Na segunda fase· funcionamento dos Distritos: pessoas físi•
cas ou jurídicas que tenham sido selecionadas para explorar as uni·
dades parcelares em que serão divididos os Distritos.
Finalidades
Formação de toda a infra·estrutura de irrigação, inclusive ele·
trificação rural, compreendendo investimentos fixos e semifixos,
como:
• retificação e drenagem de cursos d'água, construção de di.
ques e outras obras de proteçào contra enchemes;
• açudes, barragens e poços lubulares. necessários à oíerta
de água para irrigaçáo;
• estruturas hidráulicas de bombeamento/distribuição/contro.
le d'água, inclusive adutoras e canais de irrigação;
• desmatamento, destoca e limpeza das áreas, bem assim obras
indispensáveis à exploração racional da área e à viabilidade
técnico·econômica do projeto.
• máquinas e equipamentos indispensáveis à captação e distri·
buição d'água, bem como à distribuição de energia;
• máquinas, equipamentos e apetrechos. desde que de utiliza·
Ção comunitária. indispensáveIS à seleção, classificação e beneficiamento primário da prodUÇão dos Distritos.
limites
Os empréstimos terão valor máximo correspondente a 3,5 mio
Ihões de BTNs, obedecendo aos seguintes limites:
I - 1~ fase: 70%;
11 - 2: fase: 90%.

Prazos

A ser determinado em função da capacidade de pagamento
apurada.

Prazos

Até 3 anos no caso de operações de incorporação; e .de até
15 anos nas operações de assunção de dívida, com 5 de carênda.

prazos Máximos
D6tin.ç~o do

Crédito

- Investimentos Fixos
- Investimentos Semifixos

- Custeio AgricoJa

Total

Carência

Assistência Técnica

.ité 12 anos
até 8 anos
até 2 anos

até" anos
até 3 anos

Aassistên.cia técnica indispensável à implantação e operaciona.
Iização dos investimentos de infra·estrutura básica dos Distritos se·
rá contratada pela beneficiária e/ou condomínio de irrigação.

-

Assistência Técnica

Garantias

A assistência técnica será obrigatória para todas as categorias
de produtores, ficando a cargo, preferencialmente, dos técnicos
do Banco e, alternativamente, de órgãos publicos e empresas priva.
das ou de profissionais autõnomos.

Hipoteca da área abrangida pelo Distrito de Irrigação, admitin·
do-se a vinculação de outros imóveis; aval de direlOres da benefi.
ciária, além da vinculação das pessoas íísicas/jurídicas controlado·
ras ou que exerçam posiÇão de liderança no grupo empresarial.

Carantias
As usuais na área de crédito rural, observado o limite de 60%
dos bens pré·existentes.

ijfl.i&@$11I6'·W44Ui Ii IM hhWI.6
Nesse Subprograma são beneficiários os produtores rurais
que tenham o domfnio do imóvel assistido; cooperativas de pródu.
tores rurais e associações comunitárias.
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No caso de associações comunitárias e cooperativas só pod{'ráo ser beneficiadas quando, cumulativamente, "tendam ao seguinte,
INVESTIMENTOS FIXOS:

• retificaçáo e drenagem de pequeno curso d'água, Ctlnstru·
Çáo de dique e outras obras de proteção contra enchentes;
• açudes, barragens e poços; drenagem e irrigação, aí incluindo sistematização/regularização do solo, construção de drenos e canais;
• desmatamento, enleiramento, destaca, limpeza e cerca para isolar a área;
• construção de linhas de transmissão, armazéns, calagem e
adubação intensiva;
• implantação de culturas permanentes e outros itens necessários à viabilidade da exploração.

• a entidade seja constituída por, no mínimo, 70% de mini e
pequenos produtores enquadráveis no programa;
• o financiamento se destine a atender, exclusivamente, ao in.
teresse desses mini e pequenos produtores.
Finalidades
INVESTIMENTOS fiXOS

• preparo da área (desmatamento. enleiramento, destaca, Iim.
peza e correção do solo);
• irrigação, abrangendo construção de pequenas estrll lo !r;'5
hidráulicas de bombeamento, controle e distribuição d'água;
• formação e manutençáo de culturas permanentes;
• outros itens indispensáveis ao projeto, a critério e justificados pela assistência técnica.

INVESTIMENTOS SEMIFIXOS:

• máquinas e equipamentos de irrigação e drenagem, admitindo-se também o financiamento de tratores, máquinas e
implementas agrícolas;
• outros itens específicos de inversão, para a realização de
frrigaçáo e drenagem.
.

INVESTIMENTOS SEMI FIXOS

• aquisição de máquinas e equipamentos indispensáveis à
captação e distribuição de água, bem como outras aquisiçôes necessárias à viabilização técnica da exploração.

CUSTEIO AGRíCOLA:
• para atender a despesas normais do ciclo produtivo de lavouras periódicas e entressafra de lavoura permanente.

CUSTEIO AGRíCOLA

• despesas normais de um ciclo da produção agrícola.

Umites

Limites

O valor máximo correspondente a 3.500 mil BTNs, obedecendo aos seguintes limites:

Até 100% dos investimentós e gastos de custeio programados.
A área financiada será limitada a 3 hectares, com crédito correspondente a 3.500 mil BTNs por beneficiário.

• Pequeno produtor - 100% dos valores orçados;
• Médio produtor - 80% do orçamento;
• Grande produtor - 70% do orçamento;
• Cooperativas (créditos para repasses - 100%, 80% ou 70%
do valor orçado, conforme a categoria dos beneficiários finais).

Prazos
Prazos Mb:imos

Oestlouçlo do Crédito
To..1
-Investimentos Fixos
-Investimentos 5emifixos

até 8 anos
até 5 anos

Carência
até 4 .. nos
até 3 anos

Prazos
Assistência Técnica

Prazos M,ixim05
Oe'ljn.ç~o

-

,.-

do Cr~djlo

Investimentos Fixos
'n~stime'ntos Semllixos

Cusleio Agrlcoll

To..'
Até 12 anos

M'~8~nos

até 21"05

Carência
I.Ié4anos
até 3 anos

-

Obrigatória a assistência técnica, devendo os beneficiários
participarem de treinamento. quando convocados.
Garantías

Assistência Técnica

Preferencialmente, a hipoteca do imóvel, admitindo-se, entretanto, outros arranjos com base nas garantias usuais para o crédito rural, a critério do agente financeiro.

Obrigatória, cabendo ao beneficiário contratar diretamente o
serviço, mesmo nos casos em que seja prestado por órgão oficial
de assistência técnica.

AGRIN
Programa de Apoio ao Desenvolvimento.da Agroindústria do Nordeste

Garantias
Hipoteca do imóvel a beneficiar, admitindo-se a vinculaçáo
de outros imóveis. Como garantia complementar, além da vinculação dos investimentos financiados, será exigido também, no caso
de pessoa jurídica, o aval de diretores e SÓCios majoritários da empresa.

!l,ibM6I.é',tt1Q§.ltiY,;i";'W;l.gt
São beneficiários desse segmento do Programa mini e pequenos produtores rurais, suas cooperativas e associações legalmente
constitufdas, que atendam aos seguintes requisitos:
• tenham a posse ou propriedade de imóveis com área não
superior a 100 hectares;
• o imóvel esteja localizado no Nordeste, preferencialmente
no semi-árido e que tenha suprimento de água suficiente;
• tenham tomo única fonte de renda a exploração de ativida.
des agropecuárias e explorem diretamente o imóvel a ser
beneficiado;
• residam no municlpio de localização do imóvel assistido e
náo tenham renda líquida anual superior a24 salários mfnimos;
• não possuam, anteriormente ao crédito, área irrigada supe·
rior a 3 hectares.

O objetivo geral do Programa é apoiar financeiramente a di.
versificação e a modernização de agroindústrias, preferencialmente de pequeno e médio tamanho. Objetiva, ainda:
• assegurar o acesso tempestivo da pequena e média empre·
sa ao crédito agroindustrial, adequando-o, sobretudo, em
termos de prazos, carências e limites de financiamento;
• garantir o êxito da implantaçãO e funcionamento das agroin.
dústrias, estendendo o crédito à área técnico-gerencial, através do que se melhorará sua competitividade no mercado;
• ampliar os benefícios sociais do crédito, apoiando agroindústrias que venham a se instalar em áreas com baixo nfvel de
industrialização.
Beneficiários
As agroindústrias, cooperativas e outras formas de associaçôes de produtores rurais, de todos os tamanhos, que desenvolvam,
no Nordeste, atividade de beneficiamento ou transformação de
matérias-primas vegetal e/ou animal produzidas na Região, poden.
do contemplar também unidades produtoras de insumos para a
agricultura, que se localizem no interior.
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finalidades
No caso de agroincústrias os créditos poderão destinar-se a
investimentos fixos, capital de giro, ou mistos (investimento fixo e
capital de giro) e deverão contemplar todos os itens das imobilizaç6es técnicas e capital de trabalho. No caso de produtores de matérias-primas, investimentos fixos e semifixos para implantação ou
expansão de áreas voltadas para produção de matérias-primas. Podendo, ainda, destinar-se a custeio de matérias-primas agroindustriais e à comercialização através de cooperativas.

Limites

o crédito ficará

limitado a 3.500 mil BTNs por cliente ou grupo econômico, devendo obedecer à seguinte participação:
• Créditos ao setor agroindustrial, inclusive às cooperativas:
• pequeno empreendimento: até 90% do projeto;
• médio empreendimento: até 80%;
• grande empreendimento: até 50%;
• Créditos para a produção de matéria-prima:
• pequeno produtor de matéria-prima: até 100%;
• médio produtor de matéria-prima: até 80%;
• grande produtor de matéria-prima: até 70%.
• Adiantamento a cooperados:100%.
Prazos
De conformidade com a capacidade de pagamento do projeto, obse'Yados os limites de pagamento e os limites de vida útil
dos bens oferecidos em garantia, limitado o prazo total a 12 anos,
com até 4 anos de carência.
Assistmcia Técnica
No caso de pequenas empresas, o crédito será conjugado à
assistência técnica nas áreas gerencial, de produção, de mercado
e fiscal, sendo prestada por órgão público específico, empresas
ou profissionais autônomos, a critério dos beneficiários, de comum
acordo com o Banco.

• residam em colônia de pescadores ou comunidade próxima
e explorem diretamente a atividade de captura do pescado;
• tenham na pesca sua pnncipal atividade e modo preponde.
rante de garantia de subsistênCia;
• sejam associados de cooperativas, associação ou colônia de
pescadores.
Finalidades
Poderão ser financiadas, de forma individual ou coletiva, todas as atividades do setor primário, cuja exploração seja possível
no Nordeste, a exemplo de:
• lavouras irrigadas e de sequeiro;
• criação de bovinos, ovinos, caprinos e suínos;
• avicultura, apicultura, piscicultura e aqúicultura;
• pesca artesanal.
São financiáveis, igualmente, de forma individual ou coletiva,
investimentos de infra-estrutura produtiva como barragens subterrã·
neas, barreiros, açudes, poços; rede elétrica de baixa tensão; biodigestores e pequenas agroindústrias. além de outras atividades,
de forma complementar. As cooperativas e associações poderão
obter crédito também para as seguintes finalidades:
• aquisição de bens de produção, insumos e bens essenciais
de consumo para fornecimento aos associados;
• aquisição de bens para prestação de serviço aos associados
e adiantamento por conta do recebimento de produção;
• realização de investimentos visando aparelhar os setores de
prestação de serviços, bem como montagem e funcionamento de estrutura organizacional;
• custeio de gastos de beneficiamento/industrialização da produção recebida dos cooperados, bem como gastos com trei.
namento e assistência técnica.
Umiles
Cem por cento do valor do orçamento de investimento, limita.
do o volume a 10.000 BTNs por beneficiário final ou 1 milhão de
BTNs por projeto.

Carantias
Hipoteca dos bens integrantes do imobilizado técnico, admitindo-se, ainda, como garantias complementares a incorporação
da garantia evolutiva e de bens extraprojeto.

Pruos Mb.imos
Des~naç;lo do C~dito

-1nvestimento

-Cu5t~io

-Comerclalizaç.to

Total

Car~nciil

att12 anos
alé 2anos
até 240 dias

até: 4 anos

--

PROCOOP
Programa de Apoio à' Associaçoo e Cooperativas de Pequenos
'rodutores Rurais do Nordeste

o PROCOOP objetiva o fortalecimento da organização de pe-

qu~nos

produtores rurais, a capitalização de suas unidades, a racionahzação do uso dos recursos de acordo com seu potencial produtivo, a ele~ação d? produtividade do trabalho rural, a ampliação
da produçao de ahmentos e a melhoria das condições de vida do
pequeno produtor.

Garantias e Assistência Técnica
A garantia ficará a critério do órgão executor e em função
das características de cada tipo de financiamento. Quanto à assistência técnica, será obrigatória e deverá abranger as atividades a
cargo das cooperativas e associações, bem como as explorações
dos associados. Poderá ser prestada por técnicos contratados pelas
cooperativas/associações ou por entidades oficiais direta ou indire·
tamente ligadas à extensão rural.

Beneficiários
Consideram-se beneficiários do Programa cooperativas e 'assodações for~ais ou inf~r~ais, cujo quadro social ativo não ultrapas.
se 100 aSSOCiados claSSificados como beneficiários finais. Estes, por
sua vez, devem atender aos seguintes requisitos:
• detenham a posse, uso ou propriedade de imóvel cujo tamanh? não exceda a.2 módulos fiscais fixados para o Município;
• reSidam na propriedade ou na comunidade rural e explorem
diretamente o imóvel;
• tenham na exploração da propriedade sua principal atividade e modo preponderante de garantia de subsistência:
• sejam associados de cooperativas ou associações de pequeno? produtores rurais.
T~mbém são beneficiários finais do PROCOOP pessoas que
se dediquem à pesca artesanal em águas marftimas ou interiores e
atendam às seguintes exigências:

• utilizem embarcações de propulsão a vela ou pequenos bar.
cos motorizados;

Legislação
Básica

sobre o fNE
Art. 159, I, "c" da Constituição
Lei n: 7J127, de 27.9.89.

o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNfl originou-se de dispositivo inserido na nova Constituição ~ederal (Ar!.
159, I, "c"), um dos primeiros a merecer regulamentaçaop~: pa~te
do Congresso Nacional que aprovou recentemente a leI. n. 7.8_?
de 27 set 89, distiplinando a aplicação dos recursos consUluclona"
destinados a apoiar o setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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CONSTITUiÇÃO fEDERAL
Da Repartição ~ã::~itas Tributãrias
Art. 15'
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7.827, de 27 de setembro de 1989

.rl.

lesub:mrnl. o
159, inriso I, .líne.l c, di Con'5lituiç.o Feder.I, institui
O fundo ConstiluciOlul d~ Financiamento do Norte _ FNO, o Fundo
ConstitucioNlI de Fin.lnciilmento do Nordeste _ FNE e o Fundo
Constitucionill de Finilnciolmento do Cenlro.Oeste _ FCO e dá outrools
provitUncias.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. no exercício do car!lo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o CongreS5o Nacional decre.
ta e eu sanciono

ti

seguinte lei:

Art. 1: - Ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO. o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste fNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.
para fins de aplicação dos recursos de que trata a alínea c. do inciso I.
do art. 159 da Con!Jtituição Federal, 05 quais se organizarão e funcionarão
nos termos desta Lei.

I - DAS FINALIDADES EDIRETRIZES GERAIS
Art. r.-Os Fundos Constilucionais de Financiamento do Norte. Nordeste
e Centro·Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econõ·
mico e social das regiões Norte. Nordeste e Centro·Oeste. através das insti·
tuições financeiras federais de caráter regional. mediante a execução de
Programas de fínanciamento aos setores produtivos, em consonânda com
OS respectivos planos regionais de desenvolvimento.
§ 1': - Na aplicação de seus recursos. os Fund05 Constitucionais de Financiamento do Norte. Nordeste e Centro~Oeste ficarão a salvo das restrições
de controle monetário de natureza conjuntural e deverão destinar crédito
diferenciado dos usualmente adotadq,s pelas instituições financeiras. em
função das reais necessidades das regiões beneficiárias.
§ r. - No caso da Região Nordeste. o Fundo Constitucional de Financiamento do-Nordeste inclui a finalidade especifica de financiar. em condições
compatíveis com as peculiaridades da área. atividades econõmicas do semi·á·
rido. às quais destinará metade dos recursos ingressados nos termos do
art. 159, I, alínea c, da Constituição Federal.
Art. 3: - Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvi·
mento. serão observadas as seguintes diretrizes na formulação dos progr.mas de financiamento de cada um dos Fundos:
• _ concessão de- "inanC"iamento5 exclusivamente aos setores produUvos
das ~iões beneficiadas;
11_ ação integrada com inslituições lederai. sediadas nas regiõe.;
111 _ tratamento preferencial às atividades produlivas de pe'Jueno~ e
miniprodutore~ ruraís c pC'quE'na~ e microempresas.. oJ~ de ~so mtensl.v?
de matérias-primas e mão-de-obra locais e as que pr~uzem.al!me~I05ba!lolcos para consumo da população. bem como aos prOJ.elos de ""!laça0•.qua~.
do pertencentes aos cilados prodlltores, SUdS assoclaÇoes e cooperativas,
IV - preservação do meio ambiente;
V _ adoção de prazos. e carência. limites de financiamento. iuros e
outros enc.lrRos diferenciados ou favorecidos. em função dos a~pectos 50·
ciais. econõmicos, tecnolÓf;icos e espaciais dos empreendimentos;
VI- conjugação do crédito com a assistência técnica. no caso de setores
tecnologicamente carentes;
VII _ orçamento anual das aplicações dos recur.;os;
VIII- uso crilerioso dos recursos e adequada política de garantias. com
limitação das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econômicr
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de forma a atender a um universo maior de benefiCIários e assegurar raciona·
lidade, eficiéncia, eficácia e retorno ãs aplicações;
IX - apoio à criação dE" novos centros. atividades e pólos dinâmicos.
notadamente em áreas interioranas. que estimulem a redução das dispa ricúdes intra-regionais de renda;
X- proibição de aplicação de recursos a fundo perdido.

11 - DOS BENEFICIARIOS
Art. 04: - São beneficiários dos recursos dos Fundos ConstitucimHis de
Financiam(l'nto do Norte. NordeslP e Centro-OestE" os produtorps e empre.
pessoas físicas e Juridicas. além das cooperativas de produção. que
desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário. mineral, industrial e agroindustrial das regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste.
S 1~ - No caso de áreas pioneiras e de expansão da Fronteira Agrícola
d~s regiões Norte e Centro·Oeste. poderão ser financiados projetos de
infra-estrutura econõmica até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
dos recursos previstos para os respectivos Fundos.
S r. - No caso de produtores e empresas beneficIárias de fundos de
incentivos regionais ou setoriais, a concessão de financiamentos de que
trAta esta Lei fica condicionada a regularidade da situação para com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e os citados fundos de incentivos.
Art. S~ - Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por:
I - Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre. Amazon~s.
Amapá, P~,.i, Roraima. Rondónia e Tocantins;
11 - Nordeste. a região abrangida pelos Estados do Maranhão. Piauí.
~rá, Rio Grande do NorJe, Paraíba. Pernambuco. Alagoas, Sergipe e Bahia.
além da parte do Estad" de Minas Gerais incluída na ~rea de atuação da
SUDENE;
.111- Centro-Oeste. a ref\ião de abrangencia dos Estados de Mato Grosso.
Mato Grosso do Sul. Goias e Distrito Federal;
IV -Semi-árido, ~ região insC'rida na área de atuação da Superintendi'nc iol
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. com precipitação pluvio·
métrica média anual Igual ou inferior a BOOmm (oilocentos mllímetrosl. defi·
nida em porlaria daquela Autarquia.
SilS.

'" - DOS RECURSOS EAPLICAÇÕES
Art. 6~ - Constituem fontes de recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norre. Nordeste e Centro-Oeste:
I - 3% (três por centol do produto da arrecadação do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos mdus·
trializados, enfregues pela União, na forma do art. 159, inciso f, alfnea c
da Constituição federal;
11- os retornos e resultados de suas aplicações;
111 - l> resultado da remuneraçáo dos recursos momentaneamente
~plic.dos. caieulado com base em indexador oficial;
. IV -contribuições, doações. financiamentos e recursos de outras origens.
concedidos por entidades dedireito publico ou privado. nacionais ou estrangeiras;
V - dotaçóes orçamentárias ou outros recursos previstos em lei.
Parágrafo único - Nos casos dos recursos previstos no inciso I deste
artigo, será observada a segUInte distribuição:
1-0.6% (seis décimos por cenlo) para o fundo Constitucional de Financia·
mento do Norte;
11 -1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Fundo Conslitucional de financiamento do Nordeste; e
111-0.6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de Finan·
ciamento do Centro·Oeste.

""O

Art. 7':-As liberaçóes, pela Secretaria do Tesouro Nacional. dos valores
destinados a cada um dos Fundos ora instituldos. serão feItas doretamente
em favoldas instituições financeiras federais decaráteT regional. nas mesmas
datl5 e. no que couber. segundo a mesma sistemática adotada na transfe·
renda dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municípios.
Pl1rilgrafo Único - A Receita Federal informará. men'Sialmente. às institui·
ÇÓes financeiras federais de caràter regional a soma da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produ.
tos industrializados, o valor das Iiberoilções efetuadas para cada Fundo. bem
como ti previsão de datas e valores das três (3) liberações imediatamente
subseqüentes.
Art.It:-Os fundo. Roz~rão de isenção tributária. e'tando os seus re.ulta.
dos, rendimento~ E" opNaçó~!t d~ fin.mClàmt'nIO hvr{'c, dt" qualquN Irihulo
ou contribuição, inclu~ive o imposto sobre operaçôes dE" credito. imposto
sobre renda e provento, de qualquer natureza e as contribuições do PIS.
PASEP e FINSOClAl.
Art. 9:-A criterio da!) instituições financeiras federais de caráter regional.
poderão ser repassados recursos de Fundos Constitucionais de Fmancia.
menta do Norte, Nordeste e Centro~Oeste a bancos estaduais com capaci.
d.ade técnica comprovada e com estrutura operacional e adminiGtrativa aptas
a realizar, em segurança e no estrito cumprimento das diretrizes e normas
estabelecidas. programas de crédito especificamente criados com essa finali·
dade.

IV - DOS ENCARGOS FINANCEIROS
Art. 10-0s financiamenlos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte. Nordesle e Centro-Oeste estão sujeitos ~o pagamenlo de juros e encargos de aluali~ação monetária.
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Art. 11-As atividades prioritârias e de relevante interesse para o desenvolvimento econõmico e SOcicll das regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste
terào redução de encargos financeiros referentes a juros e atualização mone-

tária.
§ 1': -

J unho de 1990
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Para efeito do beneficio previsto nelite artigo. deverão ser eSl.1be·

Jeeidas faixas diferenciadas de prioridades e d<; encargos tmanceir,os. de
acordo com a natureza do empreendimento. a fmalldade dos f1nanaamen·

tos, a localização e o porte da empresa financiada.
§ 2': - Os benetrcios previstos neste artigo serão concedidos exclusiva·
mente a produtores individuais e empresas brasileiras de capital nacional.
§ 3': - Sem preju(zo das medidas judiciais cabíveis. inclusive de natureza
executória, o mutuário fica sujeito. no caso de desvio na aplicação dos
recursos. à perda de todo e qualquer beneiício linanceiro. especialmente
os reJ.ativos a juros e atualização monetárIa.
Art. 12 -As taxas de juros. nestas inclurdas comissões e quaisquer outras
remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito,
não poderão ser superiores a 8% (oito por cento) ao ano.

v-

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 13 - A administração de cada um dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte. Nordeste e Centro-Oeste sera distinta e autônoma
e, observadas às a!ribuições prevIstas nesta lei, será exercida respectivamente pelos seguintes órgãos:
I - Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento
das Regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste; e
11- instituição financeira federal de caráter regional.
Arl. 14 -Cilbeoao Con..C'lho DC'librralivodas 5uperintendiancias dE" O('r,('nvoIvimento lUs Relllões Norle. Nurdeste e Centro-Oesle.
, - aprovar os proKrdmas de financiamento dt' cada Fundo. harmonj·
zando-os com os plan()~ regionJI't dp dp!Jpnvolvim{'nlo. a vista de proposta
di! respectiva in~lituição financerrd federdl de carat!'r regional;
11- indicar providencia, para compatibIlização das respecllvas aplicações
Com.5 ,açÕ(>s das demilis in"liluIÇõ('S de dE"'ipnvolvimf'nto r('~ional; e
111- avaliar os resultados obtidos.
Parágrafo Único - Até o dia 30 de outubro de cada ano. as instituiçóes
financeiras (í'der.. i~ de caràtt"r re~lonal E"ncamlnhardo. d apreciação do Conselho Deliberativo da respectiva superinlendéncia de d"senvolvlmenlo reg;on~l. a proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de IInan·
c~mento par. o-exercício seguinte-. a qual será aprovada ate 15 de dezembro.

Desenvolvimento de sua respectiva re~iâo, relatôrio circunstilOciddo sobre
as atívidades desenvolvidas e os r('sultados obtidos.
§ 1~ - O exercício financeiro de cada Fundo coincidirá com o ano civil.
para fins de apuração de resultados e apresentação de relatórios.
§ 2": ~ Deverá ser contratada audítoria extf·rna. dS expe-nsas do Fundo.
para certificação do cumprimento das dispoSlçóes constitucionais e leftais
estabelecidas, além do exame das contas e outros procedimentos usuais
de auditallem.
§ 3?-Os bancos administradores deverão colocar ã disposição dos órgãos
de fiscalização cómpetentes os demonstrativos. composições de final de
mês, dos recursos. aplicaçõt"!\ e resultados dos Fundos respectivos.
§4:-0 balanço. devidamente auditado. ser. encaminhado ao Congresso
Nacional. para efeito de fiscalização e controle.

VlI- D"'S DISPOSIÇÕES GERAIS ETRANSITÓRIAS
Art. 21 - Até a aprovação da proposta prevista no inciso r do art. 14
desta lei, ficam as instituições financeiras federais de caráter regional autorí~
zadas a aplicar os recursos dos respectivos Fundos de acordo com as diretrizes gerais estabelecida!) no art.·3? desta Lei.
§ 1: - Dentro de 60 (sessenta) dias. a partir da publicação desta Lei.
as instituições financeiras federais de caráter regional apresen.tarão. aos
Conselhos Deliberativos das respectivas superintendências de desenvol·
vimento regional. as propostas de programas de tínanciamento de que Irata
O parágrafo único do art. 14 desta Lei. as quais deverão ser aprovadas ate
60 (sessenta) dias após o recebimento.
S 2: -As operaçges realizadas antes da aprovação de que trata o parágrafo
anterior. pelas instituiçóes financeiras federais de caráter regional. com os.
recursos dos Fundos Constilucionais de Financiamento do Norte. Nordl·stE"
e Centro~Opsle, ficam ao abrigo desta Lei. indusíve para efeito de eventuaiS

bc'np((cios finan("{"iro...

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revoftam·se as disposições em contrãrio,
Brasflia. pm 27 de setembro de 1989: 168': d. Independenda " 101: da
República.
.
ANTÔNIO PAES DE ANDRADE
"~ulo C~Sdr Xil11t'nt!s A/vt!s Ft!rreir.

foJ" A!yPS Fi/ho

Art. 15 -São atribuições de cada uma das instituições financeiras federais

Outras informações
nas Agências
do Banco do Nordeste

de G1ráter regional. nos termos da lei:
I - Rt'rir 05 recu rsos;
11- definir normas. procedimentos e condições operacionais;
UI - enquadrar as propostas nas faixas de encargos. fixar os iuros e
~ferir os créditos;
IV - formalizar contratos de repasses de recurso!; para outras institUIções
cr~nciadas como agentes financeiros do Fundo:
V - prestar contas sobre os resultados alcançados. desempenho e estado
dos recursos de aplicaçóes; e
VI- exercer outras atividades inerentes à função de órgão adminisrador.
Art. 16 - O Banco da Amazõnia S.A. - BASA. o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB e o Banco do Brasil S.A. - B8 são os administradores
do fundo Constitucional de FinanCIamento do Norte - FNO. do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e do Fundo Constituo
cional de Financiamenlo do Centro-Oeste - f CO. re~pectlVamente.
§ 1: - O Banco do Brasil S.A. transferirã ~ administração. patrlmõmo.
operações e recursos do Fundo Constitucional de Financiamento dI:' CentroOeste - FCO para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. após
sua instalação e entrada em funclOnamenlo. conforme estdbelece o art.
34. § 11. do Ato das Disposições Constitucionais Transltó"as.
.
§ 2': -Obedecida a transferéncia prevista no parãgrafo anterior. os recurSOS do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste FCO
poderio. a critério do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. ser
repassados a bancos oficiais federais que atendam aos requisitos do arl.
9: desta Lei.
.
. Art. 17 - C~da instituição financeira federal de caráter regional fará jus
l uu de adminisração de 2% (dois por cento) ao ano. calculada sobre
O património Irquido do Fundo respectivo e apropriada mensalmente.

Par4gra(o Único - Na aplicação dos recursos. as in5riruiçõE:'s financeiras
federais de caráter regional e os aftentes financeiros credenciados poderão
cobrar dei cred"recompalível com os riscos assumidos pPios finam iamentos
concedido!\ e ad('quado à função Soocial d~ cada Jipo dp operaçJ.o. respC'itados os limites de encargos fixados no art. 12 desla Lei.

VI- DO CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Arl. 18 - C.ada Fundo terá contabilidade própria. registrando todos os
atos e fatos a ele referentes. valendo·se. para tal. do sistema contábil da
respectiva instituição findnceira federal de caráter re~ional. no qual deverão
ser criados e mantidos subtítulo'3 espeCificas para esta finalidade. com apurit·
ção de resultados ã parte.
Art. 19 - As instituições financeiras federais de carãter rellional farão
publicar. semestralmente. os balanços dos respe-ctivos Fundos. devidamente
auditados.
Art.20 - Cada instituição financeira federal de carãter rellional apresen·
tará. semestralmente. ao Conselho Deliberativo da Superintendéncia de

".I,

ALAGOAS: Ar.lr...
R.II.llha, M.""t';. M.llihoncfn. M.lt.1
Cfandf'. Palmplf.l do.. Indio\. P{"n(Odo. Sanlolncl du IrMnt'Ilt.l.
UnI.iu dn<, PJrm·.lr~~
8AHIA: AI.Igntnha,. Andar.lr, 8.meira,. Rom leso, d.1 /.11'.1.
C.lmelC à. Camac,an. C~n'ro Industrial dI" Ar.lIu. Cln-ro
Danla'". Corrf'nhnd. fun.lpol,,,. f(,lra de 5.1nlana. GUelJ1elmhl.
IIhé"<.lpiaú.lre<e.llabPraba.llahuna.llamaraiu.II.,pel\l)~a.

Jacobina. 'equil'. lualeiro, Medetros Nelo. Mt'tro Ifluale01l.
Melro Salvador. Morro do Chart'o. Mundo No\o. Paulo
Afonso. Salvador·Cenlro. Santa Maria da Vitó"a. Sanlo
Anlónio de Ip,u\. Senhor do Bonfim. Teixeir,l d,' f""ta'.
Vilória d.1 ConqUl,ta
CEARÁ: Aracati. Batu"I€'. Boa ViaF:em. Brejo Santo. Campo,
Sales. Canindf!. Crateús. Crato, Fortalela·Cenlro. Granja.
'/:ualu. Itapipoca. 'aflua"be. luazetro do Norte. Lavras da
Mangabeira. Limoeiro do Norte. Maranguape. Melro
Ald..ota. Metro Bt'lerra d .. Menele,. Metro Forlalez".
Mombaça. Nova Russas. Quixadá. Quixeramoblm. Sáo
Benedilo. 50hral. Tauá. T,anlluã.
DISTRITO FEDERAl: Brasilia,
EspíRITO SANTO: Vitór.ia
COIÁS: Goiãnla
MARANHÃO: Açailândia. Bacabal. Balsas. Barra do Corda.
Caxias. Chapadlnha. Codó. Coroal.i. Imperal"z. Pt'dreiras.
Presidenle Dulra. Santa Inês, São Luis. Zé Doca.
MINAS GERAIS: Almenara. Belo Horizonle. Brasilia de Minas.
Janaúba. lanuária. Montafvãnia. Moote Alui. Monles Claro,.
Nanuque. Pirapora. Porteirinha. Salinas. Teófilo Otoni.
PARAíBA: Alagoa Grande. Cajazeiras. Campina Grande.
Catol,; do Rocha. Guarabira. lIaporanlla. João Pessoa. Patos.
Pombdl. Sapé. Solán..a. Sousa. Sumé.
PERNAMBUCO: Araripina. Bez..rros. Brejoda Madre de Deus.
Caruaru. Floresta. Garanhuns, Goiana. Metro Boa VIagem.
Metro Recife. Ouricuri. Paulista. Pesqueira. Petrolina.
Recife·Cenlro. Salgueiro. S..rra Talhada. Sertánia. Surubim.
Timbaúba. Vitória de Santo Anlão.
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PIAui: Água Branca. Bom Jesus. Campo Maior. Corrente.
Esperantina. Floriano. Deiras. Parnaiba. Paulistana. I'.cos.
Piripiri. São Raimundo Nonalo. Teresina. Valença do P'aui.
RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro.
RIO GRANDE DO NORTE: Açu. AngIcos. Apodi. Caicó.
Currais Novos. Jardim do Serodó. Macau. MartinS.
Metro Natal. Mossoró. Natal. Patu. Pau dos Ferros.
Santa Cruz. Sanlo Antõnio.
RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre.
SÃO PAULO: São Paulo.
SERGIPE: Aracaju·Centro. Boquim. Carira. Estância. Gararu.
IlObaiana. lagarto. laranjeira<. MPtro Aracaju. Neópolis.
Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora das Dores. Propríã.
Simão Dias. Tobias Barreto.
TOCANTlN~: Araguaina

o SR. VIRGIDÁLSIO DE SENNA (PSDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. o registro que
quero fazer nesta tarde não diz respeito a
qualquer da grandes questões nacionais que
mobilizam as paixôes nesta Casa.
Não quero referir-me Sr. Presidente. neste
momento. nem aos cem dias do Presidente
Collor - cem dias que infelicitam a Nação
- nem à questão salarial. nem ao desemprego generalizado. Enfim. Sr. Presidente.
não vou falar. sequer. sobre o arrocho salarial
que a República do Sr. Collor reinstituiu na
vida nacional. para desgraça e sofrimento dos
trabalhadores do nosso País.
Quero falar de um assunto ameno no meio
destes problemas todos que vive a Nação.
No meu Estado instituiu-se um movimento
chamado "'Movimento Trem de Ferro"; no
mesmo instante em que esta Casa vai apreciar
um projeto de lei enviado pelo Governo. à
somhra e ao arranque final do pré-recesso.
O Congresso Nacional. de olhos vendados
-alguns Parlamentares até de mãos nos bolsos - terá de aprovar este projeto de lei
para·dotaro Departamento Nacional de Estadras de Rodágem de recursos cegos. num
montante de mais de duzentos milhôes de
dólares. para construir ou reconstruir rodovias onde o desejarem alguns privilegiados
representantes do povo no Congresso Nacional. com seus empreiteiros a tiracolo.
O movimento popular intitulado "Movimento Trem de FeITO" partiu de um grupo
de homens simples. decentes e dignos. do
Estado da Bahia. preocupados com a questão
ferroviária. Nomearam um coordenador especial para este trahalho. o Sr. Gilson Vieira.
e mais dois coordenadores. os Srs. Domingos
dos Santos e Marivaldo Neves. O objetivo
é mobilizar a consciência nacional para a reintrodução do trem de ferro no transporte suburbano. principalmente no Estado da Bahia. e restaurar as linhas que serviam à população pobre da área periférica de Salvador.
transportando passageiros de Parafu~o. Periperi. Paripe. Camaçari. enfim. de toda a região metropolitana de Salvador. para a Estação de Calçadas através deste meio de transporte barato. universalmente utilizado para
o bem-estar da população.
Quero registrar a criação desse movimento
popular espontâneo. desvinculado de questôes partidárias ou eleitorais. É movimento

que se vem arrastando via Rede Ferrovüiria
Federal e EBTU. mobilizando as forças nacionais para que se restaure o transporte ferroviário suburbano no meu Estado. que está
abandonado. entregue à própria sorte.
O SR. JORGE VIANNA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
comunico à Casa que encaminhamos à Procuradoria-GeraI da República pedido de abertura de inqut:rito acerca da introdução da mo1.t:stIa vassoura-de-bruxa nos cacauais da Bahia. A cada dia fico mais certo de que isso
foi feito criminosamente.
Passo às mãos de V. Ex' o expediente enviado à procuradoria-Geral da República. para que V. Ex' o faça inserir nos Anais desta
Casa.
(EXPEDIENTE A QUE SE REFERE O ORADOR)

Senhor Procurador-Geral.
Sentimo-nos no dever de levar ao conhecimento de Vossa Excelência a ocorrência de
fatos graves que estão ameaçando propriedades que cultivam o cacau localizadas no
Sul do Estado da Bahia. com vistas à adoção
de providências por parte dessa Procuradoria
Geral da República. tendo em vista o interesse público da questão.
Em maio do ano passado. técnicos da CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira - órgão subordinado' ao
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. a quem compete. nos termos do Decreto
n" 73.960. de 18 de abril de 1974, a condução
da política cacaueira nacional - detectaram.
na Fazenda Santana. de propriedade do Sr.
Nestor Barreto. na zona do Catolé. Município de Uruçuca. Bahia. a presença da enfermidade Vassoura-de-Bruxa, inserida em área
aproximada de 200 hectares. Providências de
ordem técnica foram prontamente acionadas
pela CEPLAC e pela Secretaria de Defesa
Sanitária do Mara. visando à erradicação da
área-foco e tratamento preventivo em toda
a área circunvizinha.
Até então a região cacaueira da Bahia era
considerada indene em relação à vassourade-bruxa. causada pelo fungo Crinipellis perniciosa, a mais insidiosa de todas as enfermidades do cacaueiro. que tem na Amazônia
o habitat natural do agente causal da referida
enfermidade. Para manter essa condição de
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área indene. este Órgão e a Secretaria de
Defesa Sanitária e Vegetal do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrãria vêm desenvolvendo. há longos anos. um serviço de vigihincia sanitária. tanto na Amazônia (para evitar a saída de material infectado) quanto nos
territórios baianos e capixaba (para coibir a
entrada de semelhante material).
Após a ocorrência no Município de Uruçuca. afinal debelada sob pesado ônus. novo
foco da enfermidade vem de surgir. em final
de outuhro daquele ano. em propriedade localizada no Município de Camacã. também
no Estado da Bahia. Hoje. chegam a 7 o
número de municípios com fazendas de cacau
afetadas pela enfermidade. assim relacionados: Camactl - 57. Arataca - 19. Jussari
- iS. Uruçuca - 16. Ilhéus - 1, Itacaré 2 e lbirapitanga - 1. num total de 104 propriedades. conforme dados fornecidos pela
CEPLAC.
Diante dessas novas ocorrências já se levantam. na região cacaueira da Bahia. de
conformidade com notícias amplamente divulgadas na imprensa da Região e de todo
o Estado da Bahia. suspeitas de que atrás
desses focos há ação criminosa. objetivando
a introdução da enfermidade no principal pólo produtor de cacau do País. responsável
por 95% da produçüo nacional.
Mais recentemente. foram encontrados galhos secos da Vassoura-de-Bruxa amarrádos
em cacaueiras (plantas) sadios em propriedades rurais localizadas nos sul da Bahia. o
que leva a concluir a prática de disseminação
induzida da referida enfermidade. ação assim
que se reputa criminosa.
A ocorrência desses focos pressupõe o
trànsito de vegetais ou parte de vegetais contaminados para a região indene. prática vedada pelo art. 2" do Regulamento de Defesa
Sanitária e Vegetal (Decreto Federal n"
24.114. de 12 de abril de 1934).
A proliferação de atos dessa natureza representaria. se providências urgentes não forem tomadas. prejuízos incalculáveis não só
para os proprietários atingidos, como igualmente para o País. com repercussões em nossa balança comercial. por se tratar - o cacau
- de produto com expressivo peso em nossa
pauta de exportaçôes.
Diante de todo o exposto. pedimos a participação. pela notória gravidade do assunto,
da Procuradoria Geral da República. na recomendação da apuração desses fatos e na adoção das providências outras que o problema
requer.
Valemo-nos da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos da mais
alta estima e distinta consideração.

o SR. MATHEUS IENSEN (PTB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. a própria extensão
territorial do País - além da enorme área
configurando terrenos e acrescidos de marinha - explica por que a União desconhece
a latitude das terras de seu domínio. tanto
mais quando há mais de meio século não tem
sido estabelecidos métodos de controle para
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identificar e cadastrar esse patrimônio fundiário.
Para prcencher cssa lacuna. o Dcputado
Konder Reis apresentou Projeto de Lei. que
recebeu () n" 4.434. de 1989, indicando uma
forma moderna para, com a participação dos
Municípios na receita patrimonial da União.
adotar-se um processo de regularizaçãb fUITdiária, com as vantagens de:
a) - permitir o aforamento dos terrenos
de acesso a propriedades privadas;
b) - conceder aforamento aos que já eram
concessionários de terrenos da União:
c) - permitir a ohtenção de aforamento
pelos concession<írios de serviços públicos:
d) -conceder. aos pescadores ou colônias
de pesca. a ocupação de terreno da União,
por aforamento.
O projeto autoriza os Municípios a procederem, em nome da União, em terras dominiais, a inscrição de ocupação e ao cadastramento dos usuários dos mesmos que não possuam títulos de propriedade, nem sejam foreiros ocupantes. enquanto a União repassará a esses Municípios, 20% do valor da
arrecadação da taxa de ocupação, no ãmbito
dos seus limites.
A proposição vem despertando o maior interesse nos Municípios onde há terrenos da
Marinha, que encaram esse participação fiscal como benéfica à sua economia. ao mesmo
tempo em que amplia a renda da União. considerando-se capazes de promover a necess:iria fiscalização, liberados dos problemas a
que tem levado a falta de atenção das autoridades federais à melhor arrecadação de foros
c laudêmios.
Era o que tínhamos a dizer. SI. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

o SR. EVALDO GONÇALVES (PFLPB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados. uma instituiç:io bancária não atinge um século de existência sem méritos que respondam por sua
seriedade e credibilidade perante a sociedade
li que serve. É tempo mais que suficiente
para comprovar sua identificação com os
reais objetivos sociais e econômicos a que
se propôs quando de sua criação.
E o caso da Caixa Econômica Federal, que
vem servindo à população brasileira há mais
de cento e vinte anos, ininterruptamente. sem
perder as suas características de Banco Social
que mais fidelidade guarda aos seus compromissos para com os menos favorecidos deste
País. Uma ligeira análise que se faça do papel
desempenhado pela Caixa Econômica Federal no processo de desenvolvimento social e
econômico do Brasil facilmente comprova
que sua parcela de contribuição é inestimável
no setor de habitação, do saneamento básico
e da ação social, propriamente dita. Seus objetivos se confundem com os próprios interesses da Nação brasileira, em todo os seus
importantes segmentos.
Daí. não se justifica, sob'hipótese alguma,
qualquer sentimento de pessimismo e subestimação quanto às perspectivas da Caixa Econômica Federal como Banco Social do povo

brasileiro que relevantes serviços está nos
prestando. e irá prestar. acima e apesar de
quaisquer circunst,incias menos confort,iveis
que porventura estejam a tolher suas potencialidades.
Seu quadro funcional. seja a nível de Direção. de Assessoria, ou de servidores menos
graduados, é dos mais competentes e preparados, impondo-se a todos pelo senso de res·
p'onsabilidade que preside seu desempenho.
E patrimônio nacional que deve ser preservado a todo custo. independentemente das
eventuais dificuldades. bem como seu quadro
de pessoal não pode servir de bode expiatório
para o exercício de arroubos de vaidades de
quem quer que seja.
À Caixa Econômica Federal todo o nosso
apoio pelo desempenho correto de suas funções sociais, colocando sempre acima de
quaisquer outros interesses os superiores objetivos da Nação brasileira.
Que se registre, SI. Presidente. nos Anais
desta Casa, nossa solidariedade à Caixa EcolTt'mica Federal e a todos quantos trabalham
pelo seu engrandecimento, na certeza de que
nada obstaculizará a sua trajetória vitoriosa.
em favor das melhores causas do Brasil.
O SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. enquanto a população japonesa vem aumentando de estatura, nos últimos cinqüenta anos. o que se constata nos seus selecionados de vôlei e basquetebol. com tamanho médio superior a um metro e oitenta centímetros. o que acontece.
também. com coreanos e chineses. conhecidos no século passado pela sua pequena
envergadura, no Brasil se tem verificado o
contrário e. no final do primeiro ano de vida.
os que nasceram com estatura normal. de
cinqüenta centímetros. passam a apresentar
uma envergadura quatro e meio centímetros
inferior à média mundial.
Essa é uma decorrência da falta de alimentaç·:'io adequada, verificando-se, por outr::! lado, que atinge mais de um quarto da população o número de subnutridos, na ordem
ue quarenta milhões de indivíduos.
A subnutrição é capaz de. em sete anos.
tornar as crianças da periferia do Rio de Janeiro sete centímetros menores do que as que
residem na Zona Sul.
Tudo começa muito cedo, logo depois do
nascimento com vida, num país em que cinqüenta por cento dos obstetras não têm noções básicas do aleitamento materno e vinte
e cinco por cento nem sequer examinam. depois do parto, as mamas das pacientes, embora se saiba que noventa e seis por cento dos
óbitos entre seis e onze meses de vida ocorrem com crianças amamentadas durante menos de um semestre.
É preciso que o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, além da sua excelente
organização estatística, disponha dc meios.
instrumentos e pessoal para reverter esse
quadro dantesco, quando se sabe que é cinqJenta vezes mais freqüente o número de
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crianças hospitalizadas que são alimentadas
apenas com mamadeira.
Nunca será possível o desenvolvimento de
uma nação que trata desse modo a sua infância.
Era o que tínhamos a dizer. SI. Presidente,
SI"" e Srs. Deputados.
O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente. Sr" c Srs. Deputados, como partícipe, da
Comissão presidida pela ilustre Deputada
Sandra Cavalcanti. que elaborou o Estatuto
da Criança. na forma do art. 227 da Constituição da República, ocupo esta tribunà para
registrar meu regozijo com a conclusão dos·
nossos trabalhos e a certeza de que. na sessão
de hoje da Câmara dos Deputados, a matéria
será votada e aprovada.
Trata-se de documento que vinha sendo
cobrado pela sociedade hodierna, em face
da relevância do momento que envolve a
criança e o adolescente em nosso País. Felizmente. após um período de análise que exigiu
a audiência de importantes segmentos interessados em proteger o futuro da criança e
do adolescente, foi possível oferecer um trabalho que, se não alcançou a pirâmide do
desejável. pelo menos há de ser considerado
fruto de um esforço no limite máximo do
possível.
Congratulo-me. SI. Presidente, com os
eminentes colegas que atuaram nos trabalhos
de elaboração do Estatuto da Criança e do
Adolescente. e aproveito o ensejo para requerer a transcrição. nos Anais dos nossos
trabalhos. do telex em que o Fórum ,Paraense
em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente solicita nosso apoio para que esses
direitos sejam assegurados. conforme previstos na Constituição.
TELEX A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Exm" SI.
Jorge Arbage
Deputado Federal
Camara dos Deputados - Anexo IV-Gab.
534
Todo movimento democrático estabelecido antes. durante e depois da elaboração do
texto constitucional. trouxe um extraordinário avanço através do ar!. 227 da Constituição
Federal, que dispôe sobre os direitos da criança e do adolescente.
Em continuidade ao processo democrático.
as entidades governamentais e não-governamentais do Estado do Pará, conscientes e mobilizados. instalaram no dia 9-2-90 o Fórum
Paraense em Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
O fórum vem conseguindo legitimar-se como espaço democrático de discussões e encaminhamentos frente aos desafios de abandono e miséria por que passam as crianças e
jovens do Estado.
Neste sentido o Fórum Paraense vem convocar todos os Deputados desta Casa para
que agilizem o processo de votação e aprovem, em caráter de urgência, o estatuto da
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criança e do adolescente. a fim de que seja
colocada em prática hoje a premissa de que
a criança e o adolescente são prioridades nacionais e sujeitos de direitos.
Ass. Fórum Paraense em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

o SR. SüLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. nunca será demasiado insistir em que um dos mais graves
problemas do nosso desenvolvimento. do
atraso social. da distribuição dos benefícios
do nosso progresso, da assistência a que todos. sem distinção de idade, sexo. religião
ou caracterização étnica. têm direito. se configura na situação calamitosa e revoltante em
que se encontram cerca de trinta milhões de
menores abandonados no país, carentes.
doentes. infratores. incapacitados. delinqüentes. famintos. deserdados e totalmente
desamparados.
Sem-número de sugestões têm sido feitas.
muitas providências tomadas para minorarlhes a situação. e qualquer coisa que se faça
nesse sentido será merit6ria, não apenas em
. proveito individual deles, mas para reerguimenta social e econômico do próprio País.
Nesse sentido, apresentamos projeto de
lei, que recebeu o n" 925, de 1988, determinando que as pequenas e médias empresas
que recrutem menores até dezesseis anos possam descontar do Imposto de Renda a pagar
o total dos salários desses trabalhadores. durante o respectivo ano-base.
Somente fariam jus a esse benefício as pequenas e médias empresas que recrutassem
menores em número correspondente a 20%
dos seus quadros de empregados. regulamentada essa lei no prazo de sessenta dias.
Esta medida se insere. vantajosamente, no
elenco daquelas existentes ou em elaboração.
sabido que o interesse fiscal é um dos melhores instrumentos para mobilizar recursos. no
sentido de mobilização social e da participação da comunidade na solução desse e de
outros ingentes problemas nacionais.
Tratando-se de providência em benefício
do menor carente e abandonado. pela sua
integração social, esperamos a aprovação das
comissõe e deste Plenário a seguinte proposta. de nossa autoria, o Projeto de Lei n" 925,
de 1988:
PROJETO DE LEI N" 925. DE 1988
(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)
Concede benefício fiscal às pequenas
e médias empresas que recrutarem menores.
, (Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação; de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art'. I" As pequenas e médias empresas
que recrutarem menores de até 16 (dezesseis)
anos de idade poderão descontar, do Imposto
de Renda a pagar, o total dos salários pagos
a esses trabalhadores durante o respectivo
ano-base.

Art.' 2" Somente farão jus ao benefício
previsto no artigo anterior as pequenas e médias empresas que recrutarem menores em
número que corresponda a 20% (vinte por
cento) de seu quadro de empregados.
Art. 3" O Poder Executivo. cuvidos os
Ministérios da Fazenda e do Trabalho. regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposiçôes em
contrário.
Justificação
Os milhôcs de menores carentes. abandonados ou infratores. que perambulam pelas
ruas das cidades brasileiras. constituem. provavelmente. o mais grave problema social
que este País tem de enfrentar.
Temos para n6s que quaisquer medidas
tendentes a atenuar essa grave questão são
importantes. o que nos inspirou a elaboração
desta proposição que prevê a concessão de
benefício fiscal ãs pequenas e médias empresas que recrutarem menores até a idade de
dezesseis anos.
Essas empresas, desde que contem pelo
menos vinte por cento de seu quadro de pessoal com menores. poderão abater, do Imposto de Renda devido. o total das importãncias pagas a esses trabalhadores durante
o respectivo ano-base.
Em se tratando de medida destinada a minorar o problema do menor. esperamos que
venha a merecer o beneplácito de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões. - Deputado Sólon Borges dos Reis.

SBR/REQ/N" 19189
Ao Exeelcntíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasl1ia - DF
Senhor Presidente.
Requeiro a V. Ex". nos termos do art. 2"
da Resolução n" 6/89, o desarquivamento do
Projeto de Lei n" 925, de 1988. de minha
autoria. que "concede benefício fiscal às pequenas e médias empresas que recrutarem
menores".
Sala das Sessões. 3 de maio de 1989. Deputado Sólon Borges dos Reis.
Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Associação dos
Docentes da Universidade Federal de São
Carlos acaba de divulgar manifesto em que
..r.epudia os anunciados cortes nas Universidades Federais. Ao tempo em que expressamos integral apoio ao posicionamento da
AUDFSCar, requeremos a transcrição desse
manifesto nos Anais da Casa.
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MANIFESTO .'I. QUE SE REFERE
O ORADOR.

"NÃO AOS CORTES NAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Nas últimas semanas a mídia vem apresentando uma série de reportagens divulgando
dados sobre as Universidades Federais. que,
ou são simplesmente falsos. ou apresentados
de maneira distorcida e tendenciosa.
A ANDES-SN já demonstrou em artigos
publicados na imprensa, utilizando dados do
pr6prio MEC. que este não tem dispendido
com as Universidades Federais mais que 56%
de suas verbas. incluindo os Hospitais Univeritários. no entanto, a falácia dos gastos de
80% das verbas do MEC com as Universidades Federais tem sido uma constante nos
noticiários dos meios de comunicação. O que
nos deixa perplexos. ou melhor, indignados
é que. além de ser incorreta. esta afirmação
cria um falso antagonismo entre o ensino superior e o ensino fundamental e médio. Afinal, ti aos Estados e Municípios que cabe
o investimento prioritário na educação em
seus níveis iniciais. Ao MEC cabe principalmente investir no ensino de 3" grau público
e, complementarmente. nos outros níveis de
ensino. É bom lembrar, ainda. que os diferentes níveis de ensino não são estanques e
há interdependência entre eles. Na verdade.
o MEC deveria realmente aplicar pelo menos
80% de suas verbas no ensino superior público, apenas para fazer funcionar o sistema já
existente. No entanto, não o faz. Dos Cr$
271.581.000.00 repassados às Universidades
nos meses de abril e maio a título de convênios (DO de 19 a 23 de abril e de 10 a 15
de maio). o setor privado recebeu 44,03%
dos recursos.
Ainda em relação a verbas. outra questão
que tem ocupado espaço na imprensa desinformando a opinião pública é a afirmação
de que as verbas gastas com educação no
Brasil são suficientes; o problema é que são
mal- administradas. Que elas sejam mal-administradas, até concordamos. mas que sejam suficientes está longe de representar a
verdade. Os 18% do orçamento fiscal a nível
federal mais os 25% a nível estadual e municipal representam'apenas 3.6% do PIB. Países desenvolvidos que possuem sistema educacional extenso e de qualidade gastam de
6 a 7% do seu PIB em educação, enquanto
países em desenvolvimento cujas situaçõés
educacionais eram consideradas calamitosas,
como o é no Brasil, utilizaram percentuais
de 9 a 10% do PIB em educação para que
obtivessem resultados proveitosos. Assim: se
quisermos realmente dar prioridade à educação neste país. devemos tiplicar as verbas nesta área. Basta pensar na falta de escolas. nas
condições físicas das já existentes e nos salários de fome pagos aos professores para verificar que não há exagero nesta afirmação .
No afã de fazer demagogia e sucatear os
serviços públicos em detrimento da população, as inverdades prosseguem. No que se
refere às Universidades Federais, para justi-
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ficar um corte de 30<':( nas despesas eom pessoa!. que se efetivado destruid essas Universidades. o MEC divulgou dados. algumas vezes incorretos outras vezes reais. porém com
interpretaçóes totalmente distorcidas.
Quanto aos dados sohrc a relação professor/aluno. funcionário/aluno. custo/aluno.
chamamos a atenção para alguns fatos:
I - Em primeiro lugar. os dados estatísticos apresentados não podem ser analisados
à margem da história. Eles mio têm significado por si só. Assim. a relação professor/
aluno das Universidades federais que é de
I professor para cada x.5 alunos (de acordo
com os dados divulgados. porém C0rrigindo
o erro feito no cálculo da média) deve ser
analisada considerando uma série histórica.
De acordo com o próprio MEc. esta relação
era de 1 professor para cada 4.3 alunos no
setor púhlico em 1960. chegando em 1988
a I professor para 9.7 alunos. Se observarmos
que o número de professores não se altera
desde 1980. e que o número de alunos cresce
apenas 15(~ no mesmo período. concluímos
que a "ociosidade" e de responsabilidade daqueles que mantiveram o ensino superior público estagnado duranlc 10 longos anos!
2 - No que se refere à relação aluno!funcionário e custo/aluno. encontramos algumas
pérolas! Em primeiro lugar. a afirmação de
que esta relação na USP é de 7 alunos por
funcionário é falsa! A USP tcm 17.501 funcionários. 5.599 professores e cerca de 47.0(l(l
alunos. Assim. a relação aluno/professor é
r;.4. portanto igual à média nas federais; a
relação aluno!funcionário é 2.7. portanto menor do que nas federais. que. de acordo com
os dados divulgados. é 4.3.
O custo por aluno é outra informação duvidosa. Utilizando os valores efetivamente gastos com a folha de pagamento da USP do
més de março. chegamos ao valor anual de
13.330 dólares/aluno. Valor muito superior
ao divulgado. porém pequeno se levarmos
em conta a defasagem salarial dos professores
e funcionários da USP. Assim. o custo/aluno
nas Universidades Federais, conforme divulgada. é menor que na USP que. por sua vez.
em função do arrocho de sal<irios. não serve
como parâmetro. Com relação às universidades estrangeiras. os valores divulgados na
imprensa não fazem o menor sentido. referem-se ao subsidio governamental e não ao
custo/aluno.
Por outro lado. também não faz sentido
comparar o número de funcionários ao número de alunos. mas sim ao número de doccntes
e às necessidades de serviços que tenha a
Universidade. assim como suas atividade, de
extensão. Calcula-se. por exemplo. que cada
docente em área experimental necessita de
2 têcnicos para as atividades de pesquisa e
aulas práticas. Nas áreas administrativas e
de manutenção. este número pode ser estimado cntre (l.5 a I funcionário por docente dcpendendo das atividades de extensão ou das
necessidades do respectivo campus.
Além disso. os Hospitais Universitários necessitam de grande número de funcionários
em função do número de leitos. da cobertura

ambulatorial e do pronto-socorro. o que torna sem sentido o estabelecirriento de uma
relação funcionário/docente ou alunolfuncionário.
."\ - No que se refere à titulação. de fato
temos ainda uma situação bastante precária,
correspondente à precariedade do sistema
educacional em nosso País. decorrente de secular descaso hoje acentuado. No entanto.
devemos atentar novamente para uma série
histórica.
De acordo com dados do MEC. em 1974
os professores apenas graduados representavam 57.9r;( do total de professores. Em
1987 o percentual baixou para 33.6%. Enquanto os professores eom mestrado que em
1974 representavam 9.7% em 1987 cresceram
para 21.2%. Quanto ao título de doutor. passou-se de 6.6(/(· em 1974 para 12.7% em 1987.
Estes dado, referem-se ao conjunto dos
professores universitários do setor público e
privado. Se fossem desagregados. veríamos
que nas Universidades Federais este incremento de titulação seria ainda mais expressivo. uma vez que no setor privado apenas
5% dos professores possui o título de doutor
contra 16% nas Universidades Federais. Da
mesma forma. há 15% de mestres no setor
privado contra 35% no setor das federais.
Considerando que o início das pós-graduação no Pais se deu apenas há vinte anos. e
que somente nos últimos dez anos ela se torna
mais efetiva. não poderíamos ter um quadro
muito diferente do atual. Acrescente-se ainda
que a mio rcnovação de quadros docentes
nas Universidades Federais nos últimos dez
anos dificultou a saída de pessoal para a pósgraduaçáo. tendo-sc hoje um "envelhecimento" da obtenção de títulos de mestrado (37
anos) e de doutorado (42 anos). o que diminui
a vida últil do professor na formação de novos
docentes a nível loca!. ou seja. dificultam-se
a expansão da pós-graduação e as possibilidades de desenvolvimento da pesquisa.
Assim. se a educação e a produção de ciência e tecnologia forem de fato. prioridades
do atual governo. trata-se de investir, e muito. nas Universidades públicas para sua recuperação física. expansão de vagas, novas contratações. além de um agressivo programa
de qualificação docente. Para produzir ciência e tecnologia. o País precisa de massa crítica. Em fisica, uma das áreas onde há maior
qualificação. temos pouco mais de 1.000 doutores. em um país de 150 milhões de habitantes. o que é um número reduzíssimo. este
sim. por si só, sem necessidade de comparação.
O MEC diz que o setor público oferece
apenas 23% das vagas no 3" grau. o que é
verdade, mas tenta cinicamente culpar a própria universidade. acusando-a de ociosa. As
Universidades Públicas tém suas mazelas.
quc devem ser corrigidas. mas no caso das
Universidades Federais a responsabilidade
principal cabe fundamentalmente àqueles
que vêm dirigindo o MEC há anos e. através
de seus partidos polític()s, têm praticado a
mais mesquinha política fisiológica e clientelística a nível local. As Universidades Fede-
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rais tém sido vitimas de tais práticas. o quc
permitiu o crescimento de uma mentalidade:
administrativa burocrática e não acadêmica.
O exercício da autonomia com democracia
pelas Universidadcs é fundamental para a superação desta situação. A ANDES - SN
entende que autonomia não significa soberania. ela é fundamental para que a Universidade como instituição permanente não esteja sujeita às mudanças de governos e a politica clientelística. A democracia é decisiva
para o exercício de autonomia, para garantir
a transparência dos atos administrativos. da
definição de rumos da Universidade. para
que ela possa dialogar com a sociedade que
a' mantém e a quem deve servir.
Não podemos mais aceitar cortes das Universidades Federais. mesmo porque estes
cortes vêm se dando há muitos anos. Em 1973
as verbas para Outros Custeios e Capital nas
Universidades Federais representavam em
média 27.'(,%. enquanto hoje não atingem
sequer 5.0%.
O enfrentamento dos cortes nas Universidades Federais pela ANDES-SN será feitos
em tergiversação. Com a tranqüilidade de
quem sempre defendeu uma universidade de
qualidade. Com a tranqüilidade de quem
sempre se opôs à Gripe, aos jetons e às Funções Comissionadas. aliás grande trunfo para
o clientelismo c que tem premiado a burocracia em detrimento das condiçôes de trabalho, de docência. pesquisa e extensão. Aliás.
a ANDES-SN tcm a tranqüilidade de lutar
pela expansão de vagas. inclusive cursos noturnos. exigindo. no entanto. que isto se dê
com qualidade. A ANDES-SN tcm a tranqüilidade de defender o regime de dedicação
exclusiva. como o único compatível com a
indissociahilidade entre o ensino, a pesquisa
e a extensão e. considerando o regime de
tempo parcial (20 h) como exceção, e propondo a extinção do regime de 40 horas. sem
dedicação exclusiva. A ANDES-SN tem a
tranqüilidade de lutar por mais verbas para
Outros Custeios e Capital. para o aumento
das oportunidades de pós-graduação e por
novas contratações.
O movimento docente organizado na ANDES-SN. em defesa da Universidade Pública. gratuita. autônoma. democrática e de
qualidade. não apenas lutará decisivamente
o;ontra qualquer demissão arbitrária como
continuará exigindo o atendimento das suas
reivindicaçôes históricas.
Brasília, 8 de junho de 1990. ANDE8-SN."

o SR. LÉLIO SOUZA (PMD B - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. há mais de vinte anos.
o pujante movimento estudantil em nosso
Pais foi literalmente proscrito. As entidades
de representação foram cassadas e. o que é
pior. marginalizadas. afastando do cenário
político brasileiro dezenas de milhares de jovens das decisões políticas.
Isto possibilitou à política governamental
imposta sucateílr nossa educação. fazendo
com que cada vez mais o ensino e a pesquisa
fosscm relegados a um papel ridículo, contri-
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buindo assim para a marginalização e frustração de uma geração inteira.
Sempre sc fala no papel dos estudantes e
da juventude, porém a realidade é que nunca
foi dada a devida atenção aos problemas de
nossa juventude, através de sua participação
política.
A juventude não quer mais ser instrumento
de análise acadêmica ou figurar em algum
gráfico estatístico demonstrativo das distorções institucionais alojadas na área educacional. A sociedade brasileira deve respeitá-Ia e auxiliá-la na reconstrução democrática
dos seus órgàos represcntativos.
Quantos homens e mulheres poderão ser
formados para o pleno desenvolvimento de
sua cidadania. através dessas entidades. No
passado, elas for1aram a têmpera ideológica
das mais destacadas lideranças nacionais.
A e~emplo de alguns países europeus. o
Estado tem a obrigaçãd de auxiliar na reconstrução dessas entidades que já pertencem à
História contemporânea de nosso País. Não
d",vemos dar rccursos. mas, sim, estipular
normas para que estas entidades possam gerenciar seus próprios recursos, a exemplo de
nossos sindicatos.
• Agindo assim. estaremos agindo como cidadãos preocupados e conscientes da nossa
responsabilidade histórica. Aos estudantes
será oferecido um meio hábil à sustentação
independente das suas organizações representativas dos interesses da categoria.
Essas assertivas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, servem para reanunciar e realçar
a apresentação do projeto de lei. dispondo
sobre a carteira de identificaç,lo estudantil,
que hoje estou apresentando.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PFL PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr",,;: Srs. Deputados. nos últimos
anos tem-se ouvido falar incansavelmente sobre um problema que afeta cada um de nós
brasileiros: o estado de conservação das rodovias federais.
Nosso País, de dimensões continentais.
tem como seu principal meio do transporte
o sistema rodoviário. sistema este composto
por uma malha rodoviária pavimentada tjue
representa um patrimônio de 150 bilhões de
dólares, nos seus 50 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas que integram o
nosso território e cu ja conquista se deu ao
longo de mais de 40 anos de luta e suor de
toda uma Nação. Conforme dito ontem pelo
Presidente Collor. piltrimônio este que pertence a cada cidadão.
Ora. o ponto critico deste quadro é exatamente o fato de 70% de todo o tráfego que representa 2/3 de toda a produção nacional - dependerem das condições destas rodovias. as quais sá,) as pinres possíveis e acarretam aumentos de l ...stos do transporte, perdas de tempo, propiciando acidentes que em
muitos casos custam vidas humanas. além de
perdas na econom 1 anual na ordem de 2
bilhões de dólares.
Tivemos no Palácio do Planalto um passo
significativo no sentido de caminhar determinadamente para a solução de tão grave pro-

blema com () lançamento do Programa Emergencial de Recuperação de Rodovias Federais. ou SOS - Rodovias, assim também denominado.
Esta primeira fase irá contemplar inicialmente 15.000 Km de rodovias danificadas.
com um investimento previsto em 25,6 bilhóes de cruzeiros.
É importante ressaltar que a forma na qual
(} DNER obteve a ,malha a ser recuperada
foi através de consultas e reuniões com chefes
dos Distritos Regionais. aos quais eabe a responsabilidade de estar diariamente em contato eom cada um dos 15.000 Km. o que os
credeneia a descrever e opinar quanto às condiçôes de conservação dos trechos. priorizando as açôes de recuperação.
Fica as,im meu apoio a este programa, eom
a espcrança de ver soluçües práticas como
esta. não obstante outro problema também
grave. que atinge o setor rodoviário: a falta
de recursos. É sabid<j que a Cartá Magna
não permite a vineulação de recursos, mas.
em se tratando de patrimõnio tão valioso para
a Nação, considerando os beneficios por ele
trazidos. é importante que se encontre uma
solução após perdas sucessivas de recursos
para o setor. taís como modificaçôes do Imposto Único sobre Lubrificantes e no FRN
- Fundo Rodoviário Nacional. já extintos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PLÍNIO MARTINS (PSDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os direitos humanos
stio valentemente defcndidos pelos ATEs de
Mato Grosso do Sul e. ao mesmo tempo.
estes recolhem ao Estado os meios financeiros indispensáveis para que a região Oeste
do País se transforme em território onde a
paisagem populacional e de sua terra seja
digna de admiração.
Desejamos. com a maior sinceridade, atingir o tempo em que o Brasil possa ser considerado um pais forte, respeitado e feliz. E. para
que esse vigor seja atingido. todos nós temos
um compromisso que não pode ser olvidado:
o de nossa conduta permanecer sempre dentro da área da moral c agirmos com pertinácia. constãncia e obstinaçtio para a conquista
do que é melhor para a sociedade.
A famI1ia dos agentes tributários do Estado
do Mato Grosso do Sul, cv.nstituída de 1.300
funcionários concursados. é exemplo do ser
humano padrão. Formada de homens e mulheres. ela exerce sua função com o intuito
de conseguir m'eios para que essa unidade
da Federação poder não só matenha seu corpo de servidores. com vencimentos justos.
mas ainda realize obras físicas em todos os
tampos, scjam educacionais, de saúde. segurança. habitacionais, planejamento e demais
áreas.
É justo que se ponha um relevo ser esse
contingente conhecido como dos ATEs representado por um sindicato atuante. no seio
do qual exerce mandato uma diretoria vigilante, zelosa. e que não transige com os direitos de seus representantes. Esse órgão de
classe recentemente liderou greve com dura-
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çt'io de '} dias e conseguiu adesão de mais
dc ,}00é· de seus integrantes, alcançando melhorias toncretas para o agrupamento. O sindicato mit.> lançou meio somente do legítimo
direito de greve. mas, inclusive, reside em
juízo com ação popular para impedir a concretização de trem de alegria. ingressou com
dissídio coletivo no TRT de Brastlia, enfim.
batalha por seus filiados.
Desta forma, os direitos humanos são valentemente defendidos pelos ATEs e. ao
mesmo tcmpo. estes recolhem ao Estado 0,
meios financeiros indispensáveis para que a
regiáo oeste do país se transforme em território onde a pai,agem populacional e de sua
terra seja digna de admiração. A sociedade
mato-grossense-do-sul muito deve a essa parcela de servidores fiel ao desenvolvimento
do torrão para o qual presta sua exemplar
colaboração.
O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ.
Prônuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, greves, passeatas e
outras formas de protestos tem marcado a
atuação de órgãos do serviço público federal,
da administração direta e indireta, nos últimos 60 dias, como procedimentos de luta para a defesa do patrimõnio nacional diante
das investidas no novo (e já tào velho) governo que visam, sobretudo. a punir servidores
inocentes e a transferir empresas estatais ao
capital privado. nacional e internacional.
contrariando os interesses do País.
Não hei. por parte desses funcionários, o
propósito de obstaculizar a ~ção da atual administração. mas tão-soment<: o de lutar por
património construído pelo esforço da sociedade. ao longo de vtirios anos. e de preservar
direito e garantias que. ao arrepio da lei, estão sendo ignorados pelo governo. É em razáo dessa resistência que a ação nefasta dos
atuais governantes vem sendo ao menos parcialmente imobilizada.
Na Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo maior do processo de industrialização
do País, já ouve recuo nas milhares de demissões ali anunciadas: na CBTU prosseguem
as negociações; e na RFFSA os ferrovitirios
estáo unidos na luta contra o sueateamento
da cmpresa. É assim em todos os demais órgãos e empresas federais. onde nenhum trabalhador nega esforços na campanha de esclarecimento do público. já que nem as autoridades querem ouvir suas justas ponderações.
É o que estti ocorrendo agora no BNDES,
onde há a insistência de sul1, diretoria na demissão de 11 (é(, dos seus funcionários. sob
o argumento de que é neeesstirio "enxugar"
a máquina administrativa. As Associações de
Funcionários do BNDES, do BNDES-PAR
e do FINAME já produziram documento que
eomprova inexistir a necessidade de tais demissões. bastando citar que hoje conta com
1. 944 servidores, contra 2.228 em 1984, ou
seja. em 6 anos, o número foi bastante reduzido. Se forem tomadas por paràmetro agê.ncias e bancos internacionais de desenvolvimento. com objetivo iguais aos do BNDES.
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ver-se-á que o quadro de pessoal já é reduzido: de sua receita total. apenas 0.5% é aplicado no pagamento de pessoal. enquanto no
Banco Mundial aplicam-se 5.8%. no BID investem-se 10.1% e no IBJ (japonês) 6.1%.
São percentuais que. por si mesmos. já seriam suficientes para afastar qualquer pretexto levantado para realizar demissões. mas
a diretoria do Banco não os aceitou como
argumento sólido que são e insistiu na sua
providência definitiva. havendo aquelas associações de funcionários proposto. então. medidas alternativas que. reduzindo as despesas
gerais. não afetassem o funcionalismo. A ela
contrapõe-se a direção do BNDES. como
querendo "ver o sangue" dos funcionários.
como há pouco admitiu. em relação aos servidores federais em geral. o Secretário de Administração do Governo collorido. João Santana.
Como na CSN. na CBTU e na RFFSA.
é necessário que todos estejam mobilizados
e contem com o apoio geral da sociedade.
para que o BNDES. depois de 38 anos de
existência prestando relevantes serviços ao
desenvolvimento do BrasiL não venha a ser
inviabilizado. No exercício de meu mandato
nesta Câmara FederaL participo intensamente dessa luta em defesa do patrimônio nacional. porque resistir é preciso.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDS - TO. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente. Sr''' e Srs. Deputados. encaminhei por ofício à presidência da Viação
Aérea Rio-Grandense - Varig - solicitação
no sentido de que fosse colocado à disposição
dos usuários dessa companhia aérea mais um
vôo semanal para Araguaína. no Estado do
Tocantins.
Acontece. Sr. Presidente. que os vôos para
aquela localidade estão constantemente lotados. principalmente no período de junho à
julho. quando aumenta consideravelmente o
fluxo de passageiros que buscam as praias
da região para gozar suas férias.
Já havendo constatado há algum tempo o
crescimento do tráfego de passageiros para
Araguaína. tomei a iniciativa. quando da votação do Orçamento da União. de consignar
recursos para o reaparelhamento do aeroporto locaL cujas providências para o início das
obras já estão sendo efetivadas pelo Ministério da Aeronáutica.
Portanto. existem condições técnicas e econômicas para que a Varig aumente sua escala
de vôos semanais para Araguaína. ao menos
durante o mês de julho. período de maior
afluxo turístico no Tocantins.
Aguardo, bem como todos os brasileiros
que desejam conhecer e desfrutar das belezas
naturais do nosso Estado, as providências
imediatas por parte da Varig, para que sejam
regularizadas as escalas semanais para Araguaína.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS.
Pronuncia o·seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no momento

em que o Governo Collor impõe à maioria
do povo brasileiro novos e inaceitáveis sacrifícios, aproveito para registrar matéria publicada no jornal PDT-Notícias, assinada pelo
Governador Leonel Brizola, com o título "O
Último Cálice Envenenado".
Eis a transcrição:
"Durante a campanha presidencial, as pessoas lúcidas e esclarecidas identificaram na
candidatura Collor de Mello a continuidade
e o aprofundamento de tudo o que de mau
se fez contra nosso País e nosso povo a partir
do golpe de 64. Agora, no governo, este personagem, uma cara nova da velha direita.
prova que é essa, de fato, a sua natureza
e demonstra, inequivocamente. seu ímpeto
autoritário. Isto torna ainda maiores as responsabilidades das forças democráticas e progressistas.
Antes, era uma ameaça, um perigo virtual.
Hoje, estamos diante dê uma situação e de
fatos concretos, que estão aí, diante de todos.
Tudo, agora, é profundamente grave e preocupante. Quem, a essa altura, pode deixar
de perceber que, dia a dia, vão surgindo mais
e mais sinais de que, tal como aconteceu no
Plano Cruzado, essa nova impostura que é
o pacote de medidas do Governo Collor tem
um prazo político, um objetivo eleitoreiro
a atingir? E nas eleições do dia 3 de outubro
que estão de olhos fixos, e vão fazer de tudo
para chegar lá, não importa com que meios,
até mesmo os mais inescrupulosos.
Mais que nunca, portanto, o povo brasileiro precisa que suas lideranças políticas, acima de tudo, lhe sejam coerentes e fiéis, que
proclamem a verdade e denunciem, sem vacilações, a farsa e as irresponsabilidades de um
governo que não está aí, senão para continuar
e manter este sistema econômico, algoz de
nossa população já tão oprimida e espoliada.
nrecisa, sobretudo, da grandeza de gente coliO nós, que não se entrega às conveniências,
mas, igualmente, não se deixa levar pelo radicalismo vazio, pelo sectarismo ou por ambições mesquinhas.
A população vai fazer seu julgamento. E,
desta vez, saberá dizer um não a todos aqueles que procuram tratá-Ia como uma multidão
de tolos, a quem facilmente se engana com
o objetivo de, indefinidamente, continuar a
sustentar o enriquecimento de uma minoria
que se assenhoreou do controle da vida brasileira, acumpliciada a seus sócios internacionais. O processo social é caprichoso e, muitas
vezes, insondável. Mas, a história com freqüência nos revela que, exatamente quando
as elites se sentem mais poderosas, arrogantes e auto-suficientes, é porque está mais próxima a derrocada do modelo econômico e
do sistema político que sustenta seus iníquios
privilégios. A luta do povo brasileiro, com
os dias, via reabrir os caminhos do futuro.
E nós não vamos parar nunca, enquanto não
fizermos do Brasil um país digno para nossos
filhos e nossos netos".
O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, um dos problemas mais
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graves. atualmente. nas metrópoles, capitais
e cidades maiores do País se configura nos
transportes urbanos, cuja situação se agrava
de tal modo que um Município como a Capi- .
tal paulista. por exemplo, se ressente de recursos suficientes para atender a essa necessidade das populações mais pobres, que se deslocam da periferia para os centros urbanos_
Trata-se do setor mais crítico da organização administrativa e econômica, principalmente quando encarado pelo aspecto do financiamento, tendo em vista que se processou uma enorme evolução, quanto à' velocidade dos meios de transporte superficiário
- rodoviário, elétrico ou com a utilização
de metrôs - preferindo-se. sempre, o que
atenda, simultaneamente, ao maior número
de passageiros.
No início do século. o alto padrão de vida
e a utilização dos bondes, com tração animal
ou elétrica, permitia um atendimento mais
generalizado às necessidades de deslocamento da população, com a desejada rapidez.
conforto e eficiência.
Atualmente. com a criação da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos, pretende-se enfrentar o crescimento de demanda
de transportes nas cidades, crescente principalmente a partir da quinta década deste século.
Formularam-se políticas de sistema e financiamento de transportes, havendo êxito iniciaI, mas voltando a crise a partir de 1982,
no País, por ausência dos recursos federais
de impostos e taxas.
Nem os Municípios nem os Estados têm
condições, sozinhos, para enfrentar o problema, não se duvidando mais de que a renovação desejada, no encaminhamento da questão viária nos centros urbanos, deve partir
da União, principalmente pelo efeito irradiador das suas medidas.
Assim acontece na maioria dos países civilizados, cujas administrações integram o problema dos transportes, sem esquecer as grandes concentrações urbanas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.
O SR. JORGE GAMA (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados, as últimas eleições
revelaram o interesse popular por mudanças
tanto na máquina estatal quanto na economia.
É evidente que, na questão econômica a
prioridade é absoluta.
'
As medidas tomadas na área econômica
foram extremamente rigorosas e em alguns
casos desnecessárias, como a que atingiu os
pequenos poupadores, que tiveram seu dinheiro confiscado, fato que provocou o descrédito da c;lderneta de poupança, pois não
obedeceu a critério justo.
Meu pronunciamento não defende o imobilismo de um governo que foi eleito pelo
voto popular.
Meu pronunciamento muito menos deseja
ver Q País mergulhado na inércia administrativa.
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Meu pronunciamento está sendo feito apenas para exigir critérios.
Na área econômica, pelo que se sabe, muitos, ou melhor, uma grande parcela já sacou
seu dinheiro que deveria estar retido, fato
que contribuiu para o descrédito do Plano.
A prova maior de que somente possuem
dinheiro retido os pequenos poupadores é
a inflação que está de volta.
Não adianta o Governo insistir em trocar
permanentemente o índice de avaliação da
inflação, tentando o disfarce, porque ela está
de volta, corroendo o salário do trabalhador.
Mas nossa preocupação maior, hoje, é a
constatação de que o País está à deriva.
Mergulhado num extraordinário apelo propagandístico, segue o Governo tentando fazer uma reforma econômica e uma mudança
administrativa cuja principal palavra de ordem é a demissão em massa de servidores
públicos.
A falta de critérios para as demissões vem
afligi'ldo milhares de pessoas que ficam sujeitas ao bom humor de quem prepara a lista
das demissões.
Durante minha vida pública, sempre defendi uma máquina administrativa eficiente
e ágil. Sempre achei necessárioo concurso público, que oferece oportunidades a todos os
que se sintam habilitados, pprém estamos assistindo à implantação do terror e da injustiça, instituída pela ideologia da demissão,
sem,critérios transparentes.
.
Sr. Presidente, os Deputados da bancada
do partido do Governo já estão preocupados
com a repercussão negativa das demissões,
principalmente pela falta absoluta de critérios.
Qualquer projeto de demissões deveria
obedecer a critérios, como os seguintes: 1
- um programa de relotação de servidores,
pois há repartições onde sobram funcionários
e outras em que faltam funcionários de igual
nível e escolaridade; 2 - há servidores com
dois ou até três empregos; estes, evidentemente, deveriam ser dem::idos; 3 - há os
que estão prestes a aposentar-se. Poderia ser
facilitada a aposentadoria; 4 - há servidores
que estão à disposição de outros órgãos que
deveriam ter oportunidades de retornar e fazer nova opção funcional: caso não desejassem, poderiam ficar em disponibilidade; 5
- existem os que definitivamente não trabalham. Estes, é evidente, deveriam ser demitidos.
Estas são apenas algumas situações que estão visíveis e que poderiam ser contempladas
como roteiro, antes de se efetivar a demissão
pura e simples ao sabor da tecnocracia que
hoje impera no País.
Gostaria, assim, de exigir mais respeito ao
direito que cada brasileiro, sobretudo cada
servidor público, possui de saber a razão de
sua demissão. Acabo de receber a notícia de
mais demissões na área da Cultura, mais especificamente, na Casa Ruy Barbosa, localizada no meu Estado, o Rio de Janeiro. Entre
tantas injustiças, há as demissões de Américo
Jacobina Lacombe, Plínio Doile e Francisco
de Assis Barbosa, todos reconhecidamente

homens que prestam inestimáveis serviços à
cultura nacional. .
É o caso de se exigir reparação para este
ato, que concorre para o esvaziamento da
cultura em nosso Estado e no País.
Estamos solidários com os servidores injustiçados e exigimos do Governo regras claras
e transparentes para a aplicação desta política
de demissões.
Condenamos o terror sob o qual estas demissões estão sendo feitas. Não podemos
querer diminuir o déficit público com demissões indiscrminadas de servidores que colaboram para o andamento da máquina administrativa e prestam serviços relevantes ao
povo brasileiro.
Obrigado.

o SR. JOSÉ GUEDES (PSDB - RO. Pronuncia o. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, de Rondônia, realizou sua convenção para escolha dos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais no último dia 23 e indicou para candidato ao Governo de Rondônia o Deputado
Federal José Guedes e para Vice-Governadora a Prof' Maria Aparecida. Para Senador
o partido indicou o advogado Rui Motta.
Para as eleições proporcionais, ou seja, de
Deputados Federais'e Estaduais, o PSDB coligou-se com o PFL.
Sr. Presidente, o PSDB de Rondônia entra
em vigor na disputa eleitoral para resgatar
Rondônia e devolver ao seu povo a esperança
de ser governador por pessoas que tenham
como principal objetivo a defesa das pessoas
majs simples e sofridas do nosso Estado.
E chegada a hora de Rondônia valOlizar
o trabalho e respeitar o eleitor, repudiando
através do voto os políticos que se utilizam
do mandato a fim de se livrarem da cadeia
para a condenável defesa de interesses pessoais, como efetivamente aconteceu por ocasião da elaboração da Constituição Federal.
É chegada a hora do troco. Tenho dito.
O SR. UBIRATAN SPINELLI (PDS MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. ,Deputados, uma vez
mais vimos a esta tribuna para solicitar ao
Governo Federal e ao Ministério da Educação melhor atenção e prioridade ao ensino
técnico profissionaliznte, e registrar que o ensino deve ser gratuito não apenas nos ciclos
de formação, mas também no nível universitário, no período noturno, nas faculdades
atualmente existente. Os estudantes mais pobres, mesmo quando excepcionalmente aprovados no vestibular, trabalhando nos turnos
matutino e vespertino, para sobreviver, ficam
totalmente impossiblitados, por maior vocação e preparo de que disponham, de freqüentar as universidades.
Em Brasília, por exemplo, há mais de uma
universidade particular, com cursos noturnos, freqüentadas, predominantemente, por
funcionários públicos de médio e alto escalão.
Os industriários e comerciários raramente
conseguem bolsas de estudo para o custeio
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desses cursos superiores, numa desigualdade
flagrante, que contribui para a prática inalterabilidade das elites, limitadas às pirâmides
política e econômica.
No atual Governo, tem-se falado na hipótese de cobrança do ensino nas universidades
federais, o que seria um contra-senso, confi- .
gurado num Governo que se diz de descamisados e pés-descalços, tomando decisões, no
caso da educação, em proveito exclusivo das
elites.
O que se espera é a implementação do ensino universitário, com apelo à informática,
mais barata na repetição de aulas, por processos áudio-visuais, utilização de laboratórios
modernos, fomentada a iniciativa dos alunos
e rigorosamente controlada a sua freqüência,
evitando que se contratem levas sucessivas
de professores, com quinze e vinte horas semanais, que não se afirmam pela assiduidade.
Privatizado o ensino universitário, deixará
de existir qualquer possibilidade de conquista
de um diploma superior, a não ser para a
classe média alta e a elite econômica, retroagindo os padrões intelectuais do País ao tempo em que, nos meados do século passado,
o Brasil dispunha de meia dúzia de universidades.
Devemos ampliar, as possibilidades das
classes menos favorecidas de acesso ao enSino
superior, de forma plena e satisfatória, tanto
para o Governo como para o estudante.
Queremos, aqui, registrar também, Sr.
Presidente, o Projeto de Lei n" 5.291 de
6-q-90, de nossa autoria, que dispõe sobre
a transformação da Escola Técnica Federal
de Mato Grosso em Centro Federal de Educação Tecnológica. Trata-se de uma proposição de fundamental importância, cuja luta
vem sendo encetada pela diretora daquele
estabelecimento federal de ensino, Sr' Judith
Guimarães Cardoso, com gestões junto ao
MEC visando à transformação, a exemplo
do que já ocorreu com as Escolas Técnicas
de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande
do Sul e do Maranhão.
.
O MEC apóia a mudança, e sua efe1ivação
depende agora da aprovação do nosso projeto de lei, que se encontra no momento na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, desta Casa. Gostaríamos de contar
com o imprescindível apoio dos nobres membros desta Comissão e das outras por ond~
o projeto tramitará para que o aprovem. E
Mato Grosso que clama por esse modelo de
ensino, cujo objetivo é a valorização do ensino técnico.
Como Centro Federal de Educação Tecnológica a instituição de ensino passará a implantar cursos superiores de tecnologia, mantendo os cursos técnicos de 2" Grau atualmente oferecidos.
Destacamos ainda que a Escola Técnica
Federal de Mato Grosso, como Centro Federal de Educação Tecnológica, é vista como
Centro de uma área de polarização, tanto
para o Estado como para a região Centro.Oeste do País, sendo ideal para que funcione
como um centro de formação profissional de-

8154

Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o SR. HARLAN GADELHA (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, 'a Constituição Federal de 1988, entre tantos avanços
notáveis alcançados graças principalmente à
A SR' LÍDICE DA MATA (PC do B participação de amplos setores da sociedade,
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) :....- Sr.
consagra um novo tratamento à questão rePresidente, St" e Srs. Deputados. a reforma
gional, estabelecendo, de forma abrangente
administrativa do Governo Collor é um engoe coordenada, condições para a superação
do. O que está em andamento é uma proposta
das profundas desigualdades ora vigentes.
de demissão em massa do funcionalismo púO Fundo Constitucional de Financiamento
blico, o escolhido como bode expiatório na
do Nordeste - FNE, tal como os congêneres
arrumação da casa exigida pelo FMI. As deFundos do Norte e do Centro-Oeste, constimissões são feitas sem qualquer critério e destui-se em instrumento valioso de política de
respeitam. inclusive. a Constituição. Arrodesenvolvimento regional, emergente a pargante. o Governo ainda passa, novamente,
tir da promulgação da Carta Magna brasipor cima da Constituição ao definir a redução
leira. ,
de salários dos funcionários colocados em disPor outro lado, a Lei n° 7.827, de 27-9-89.
ponibilidade.
que regulamenta o funcionamento desses me·
O caso da Caixa Econômica Federal é uma
canismos, assegura a adoção de procedimenexpressão grosteca desta realidade. Estiveto capazes de preservar os princípios que orimos, eu e o Deputado Luiz Gushiken. acompanhados de representantes da Federação . ginaram sua criação, em especial o financiamento do setor produtivo regional através
Nacional dos Economiários, para discutir
de programas específicos, em conformidade
com o Secretário João Santana as possíveis
com o Plano de Desenvolvimento da região.
demissões na Caixa Econômica. e nos bancos
O Banco do Nordeste do Brasil, Sr. Presiestatais. Àquela altura, o Secretário nos assedente, instituição responsável pela adminisgurou que se tratava apenas da redefinição
tração dos recursos do FNE, vem cumprindo,
dos contratos dos estagiários. Mentiu o Secre·
com a costumeira eficiência, o seu papel de
tário!
detalhar os critérios à racional aplicação dos
A direção da Caixa Econômica divulgou
recursos, objetivando maximizar resultados.
nota apresentando a demissão de 8.000 estasem desperdícios, desvios ou comprometigiários e de mais de 2.000 funcionários conmentos com setores não prioritários.
cursados. Um verdadeiro escândalo! Mas não
Mas a definitiva operacionalização do Funparou aí a sanha devastadora do Governo
do de Financiamento depende evidentemendemagógico e do seu preposto na Presidência
te dos respectivos repasses pelo Governo Feda Caixa. Irritado com a reação justa dos
deral, porque se trata de parcela da arrecafuncionários da Caixa. que decidiram defladação líquida do Imposto de Renda e do IPI.
grar greve desde o dia 19, o Sr. Lafayete
Diante desse pressuposto, apresentei à MeCoutinho. babando o ódio raivoso do fascissa, Sr. Presidente, em 23 de maio do corrente
mo, publica uma nota dando conta que demiano, requerimento de informações baseado
tirá 2.500 funcionários a cada dia de greve,
nos termos do art. 50, § 29, da Constituição
dando uma prova de sua total insanidade
Federal, e do art. 116 do Regimento Interno,
mental. Se cumprida a ameaça do Sr. Lafayepara ser encaminhado à Sr' Ministra da Ecote, como já denunciou o jornal Folha de S.
nomia, Fazenda e Planejamento, a respeito
Paulo, a Caixa Econômica acabaria ao longo
dos seguintes elementos, reiativos aos exerde 26 dias de greve. Simplesmente ridículo,
cícios de 1989 e 1990:
não fosse trágico!
1) valor total dos recursos aplicados no
Só no primeiro dia de greve. na Bahia.
Nordeste, por Estado;
foram demitidas 39 pessoas, inclusive. uma
2) valor total dos recursos investidos no
funcionária grávida, em total desrespeito à
semi-árido, por Estado;
Constituição. Além do mais, nem a Justiça
3) valor total das inversões no semi-árido
do Trabalho está sendo respeitada pelo Goe nas demais regiões do Estado de Pernamverno Collor. Existe um acórdão do Tribunal
buco. discriminados por Municípios e benefiSuperior do Trabalho, publicado no dia 25
ciários - pequenos e mini produtores; pede maio passado. que garante aos economiáquenos e microempresas; cooperativas e asrios estabilidade até o mês de agosto. Nada
sociações de produtores rurais.
impede a fúria insana da Presidência da ReEstou exercendo, nobres colegq,s, mais do
pública em sua cruzada contra o funcionaque um direito, o dever a mim conferido por
lismo!
parcela significativa da sofrida população
A greve espalhou-se por cerca de 15 Estapernambucana e nordestina, de fiscalizar e
dos da Federação. Em praticamente todo o
controlar se o aproveitamento dos recursos
Brasil. os funcionários resistiram à investida
púbIicos está em acordo os reais interesses
do FMI e do Banco Mundial, travestidos no
da coletividade, do Estado e da região.
fantoche Governo Collor, contra as empresas
Por isso, Sr. Presidente, desejo estas inforestatais.
mações não s6 pam conhecimento deste ParQueremos deixar aqui nossa solidariedade
lamentar, indidualmente, mas de toda a Caaos combativos funcionários da Caixa Econôsa, a respeito do verdadeiro tratamento que
mica Federal. que resistem bravamente às
se está concedendo às verbas formadoras do
demissões e à integração de nossa economia,
de forma subserviente. à economia mundial. _ Fundo de Financiamento do Nordeste.
vidamente qualificado e ansiosamente esperado.
Era o que tínhamos a dizer.
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A absoluta transparência que estou a reivindicar tem o objetivo maior de proteger
as populações a serem beneficiadas dos conhecidos riscos de distorção quando se coloca
em prática sistema de financiamento de projetos produtivos.

o SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Srs. Deputados. estamos chegando ao fim do primeiro semestre dos trabalhos
legislativos de 1990. c. cm havendo recesso
a partir da próxima semana, para não perder
a oportunidade entendo de meu dever. num
único "Pinga-Fogo". reunir diversificados assuntos. da maior relevância. e que precisam
repercutir na Tribuna da Câmara Federal.
Ei-los:
Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, se
nada pode ser mais lamentável do que a perda
de um amigo e conterrâneo. com quem tivemos amável e longa convivência. maior se
torna a perda quando se reflete em toda uma
comunidade. como a Capital paulista, onde
nasceu José Salvador Julianelli. há 73 anos.
quase todos eles dedicados à sua família. aos
seus companheiros. correligionários e concidadãos, principalmente a uma ampla clientela, que se benefieou da sua especialização
médica. do seu talento e da sua proverbial
bondade.
Depois de estudar no Colégio Rio Branco
e formar-se na Escola Paulista de Medidna,
José Salvador foi. sucessivamente. Secretário. Vice-Presidente e Presidente do Centro
Acadêmico Pereira Barreto. eleito. em 1942,
no V Congresso da. UNE. l° Vice-Presidente
dessa entidade acadêmica. na chapa encabeçada por Hélio de Almeida. Formando-se
nesse ano. realizou inúmeros cursos de extensão, inclusive em ciências sociais da Faculdade de Filosofia da PUC. tendo presidido
o centro acadêmico dessa faculdade e a Federação dos Centros Acadêmicos das Escolas
Católicas do Estado de São Paulo. quando
fundou o jornal "O Bíceps." além de uma
revista científica.
A partir de 1954. exerceu várias funções
no MEC, onde foi Diretor-Geral substituto
do Departamento Nacional de Educação,
além de Superintendente da Campanha Nacional de Merenda Escolar. que criou, participando da FAO e representando o Brasil
na IV Conferência Latino-Americana de Nutrição, chefiando a delegação brasileira ao
I Seminário Sul-Americano de Alimentaçiio
Escolar. em 1958. quando assumiu o cargo
do Diretor-Executivo da Campanha de Assistência ao Estudante. do MEC. Encerrando.
em 1960, suas atividades na Comissão Nacional da FAO, chefiou várias delegações brasileiras ao exterior, fez o curso da ESG e assumiu a presidência do Conselho Estadual da
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, em São Paulo.
Suplente de Deputado Estadual pelo PR,
em 1962, assumiu o mandato no ano seguinte,
filiando-se. depois de 1963, li ARENA. afas·
tando-se da Assembléia Legislativa, para assumir a chefia do Gabinete Civil do Gover-
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nador Laudo Natel, reelegendo-se em 1970,
para assumir a Vice-Presidência da Assembléia no pendo de 1973174, quando se elegeu
Deputado Federal, presidindo as Comissões
de Educação e Cultura, servindo na de Saúde
e na Comisão Especial de Defesa da Estabilidade da Família, quando presidiu um Seminário sobre Ensino Superior em São Paulo,
reelegendo-se em 1978, e 1982, ainda pela
ARENA.
Foi uma longa vida dedicada ao bem comum, aos mais altos ideais políticos, principalmente à saúde, à educação e à cultura,
em funções administrativas, em instituições
públicas e privadas, honrando o Legislativo,
tanto na Assembléia Legislativa de São Paulo, como nesta Casa.
Lamentando essa perda, em nome:de São
Paulo temos certeza de que a sua vida, como
político, médico e mestre foi um dos mais
belos exemplos para a juventude idealista
deste País.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, numa noite realmente festiva, com a presença maciça
de autoridades, incluindo aí figuras políticas
como a do Prefeito de Sumaré, Dr. Paulino
Carrara, do Vereador de Campinas, Antônio
Rafful e de Vereadores do Município vizinho
de Sumaré, foi realizado no dia 22 de junho
passado, em Campinas, a festa maior da Associação dos Comerciantes de Materiais de
Construção de Campinas.
É uma tradição da veterana, a mais velha
entidade do gênero do País, distinguir anualmente com uma láurea especial o associado
que mais se projete no ano.
Este ano, foi consagrada a figura especial,
da maior dignidade, do jovem, consciente,
responsável, dinâmico e altamente capaz comerciante Armando da Conceição Santos,
um vitorioso empreendedor comercial, apesar de sua juventude que soma na vitalidade
de suas ações altamente válidas.
Foi uma festa bonita, consagrando quem
por inteiro mereceu a laúrea. Pessoalmente
pude acompahar toda a SOl ~nidade, cujo pon-.
to inicial foi o pronunciamento oficial, em
nome da entidade, do Sr. Abrãão José Andery que reproduzimos ao final, para que fique
registrado nos Anais da Câmara dos Deputados, pela j.usteza da homenagem.
Quero cumprimentar a entidade pela promoção, pelo seu excepcional êxito, e, mais
do que isso, cumprimentar o homenageado
da noite e do ano, Armando da Conceição
Santos, acompanhando da Esposa, D. Joyce,
e dos filhos, André e Alexandre, pela vitória
que alcançou com o título, sendo mais um
descendente da velha e querida pátria-mãe,
Portugal, a vencer no Brasil.
A íntegra da saudação oficial de Abraão
José Andry tem o seguinte teor:
"Senhores,
Cabe-nos hoje a insigne honra de falar
por vós, modestamente de nossa parte,
do nosso respeito e reconhecimento ao
prezado amigo e companheiro Armando
da Conceição Santos.
Não nos é difícil reconhecer as virtudes e qualidades do nosso homenageado;

é nos realmente difícil encontrar as pala.....ras adequadas que representem a probidade e a honestidade que o identificam.
Podemos entender que Armando da
Conceição trouxe das plagas da pátriamãe, Portugal, ainda muito pequeno, a
vontade de vencer.
Aqui cresceu, amou, constituiu família.
Encontrou em D' Sonia Joyce a esposa
companheira e incentivadora. Nos filhos
Alexandre e André, somou a realização
plena do seu casamento..
Daí para a frente, contornando os reveses que a vida sempre oferece, pôde
sentir, na esperança da vitória como esposo e pai, a força para conquistar também posição na sociedade em que vivia.
Reconhecido por seus companheiros,
angariou o título de "comerciante do
ano".
Não descuidou de sua formação inte~
lectual, formando-se em Contabilidade.
No crescerido de suas atividades profissionais, somou a comercialização dei
secos e molhados, à de materiais para
construção.
Altivo e altamente capaz, ampliou em
mais duas casas comerciais o ramo que
hoje o faz dirigir 65 funcionários.
Para atender com presteza e rapidez
a seus clientes e amigos, personalizou
seu trabalho; constituiu uma frota de veículos pesados, altamente conservados e
que usa' também no' abastecimento de
suas empresas.
. .
É assim, senhores, que os homens se
destacam; não basta trabalhar, é preciso,
com humildade e respeitá, conquistar a
amizade e a simpatia. Para: o nosso homenageado nada disso é difícil.
Sua conduta serve-nos de exemplo.
Sua dedicação ao ·trabalho serve-nos
de estímulo.
Sua -presença em nosSo meio nos une
e nos anima a um convívio melhor.
Por todos esses fatos somos impelidos
a conclamar os nobres companheiros da
ACMCC a colher dos exemplos que citei
a vontade de contribuir ainda mais com
a nossa organização.
Ela precisa de todos nós.
No encerrar da minha oratória, quero
enflorar uma guirlanda para coroar o
. amigo Armando da Conceição, em reconhecimento por tudo que fez em prol
da ACMCC.
Erguemos aos céus uma prece pela felicidade e pela felicidade dos que lhe são
caros".
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guiares para Buenos Aires, amplinando seu
campo de ação no contexto continental.
Toda essa situação vem contribuindo para
o processo de privatização da Vasp, que, com
as barreiras do mercado internacional rompidas, e brevemente, sob o controle da iniciativa privada, assumirá uma posição de acentuado destaque em toda a América Latina,
beneficiando a economia nacional, o prestígio do País e, principalmente, os usuários
de seus serviços.
Por todas essas razões, desejamos, desta
tribuna, prestar nossa homenagem ao Governador Orestes Quércia e ao Presidente da
VASP, Marcelo Antinori, pelo magnífico trabalho que vem sendo efetivado na empresa,
cuja privatização está virtualmente ultimada
com muita competência e respeito aos funcionários e passageiros.
Sr. Presidente Sr" e Srs. Deputados, se
o Brasil foi o País predestinado para conceber
o inventor do mais pesado que o ar, abrindo
ao mundo os horizontes dos transportes aéreos; se para enfrentar nossa imensa extensão
territorial se aliaram o trabalho exemplar do
Correio Aéreo Nacional e à Campanha Nacional da Aviação, promovida pelo saudoso
Assis Chateaubriand, as empresas áreas, e
as que os têm servido, por sua vez, contribuiram p,ara encurtar as imensas distâncias
deste País continental e para levar a todo
o mundo, a presença da nossa bandeira, para
orgulho do povo brasileiro.
Dentre as empresas áreas brasileiras que
se notabilizaram internacionalmente, queremos fazer uma especial menção à Varig, prestes a comemorar o seu 64" aniversário, oonrtando todos os horizontes da Pátria, no transporte de passageiros e de cargas, realizando
vôos internacionais com o máximo de segurança e conforto, acompanhando a evolução
do tráfego 'aéreo com a modernização da sua
frota e o aperfeiçoamento do seu excelente
pessoal.
.

Temos em mãos, Sr. Presidente, o Relatório Anual da Viação Aérea do Rio Grande
do Sul, relativa ao ano passado, numa belíssima plaquete que além da excelente ilustração e do inimitável acabamento gráfico, presta detalhados ,informes a respeito da sua atuação, dando conta de um invejável desempenho, quanto aos mercados diuturnamente
ampliados,.o incremento da densidade do tráfego áereo, o constante apeiçoamento e o
crescente desempenho da frota, a modernização dos recursos humanos, a melhotia da
organ'ização interna, o cu.idado primoroso
com a organização econômica e financeira,
e, sobretudo, com os problemas da segurança
de vôo e do conforto dos passageiros, em
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem trauque se revela uma instituição modelar.
mas ou dispensa de funcionários, a atual adQueremos levar ao Presidente da Diretoria
ministração da Vasp - Viação Aérea São
da VARIG e do seu Conselho de AdminisPaulo S.A .. sob a batuta de Marcelo Antinori, vem saneando as finanças da empresa, : tração, Rubel Thomas, nossas efusivas congratulações, extensivas a todo o corpo diretornando-a rentável e aumentando extraorditor, que honra l,l aeronáutica civil brasileira.
nariamente sua eficiência.
Recentemente, a VASP foi autorizada pelo
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Degutados.
Ministério da Aeronáutica a realiz3;r vÔos re-
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o SR. NELSON SABRÁ (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, venho à tribuna parabenizar o Governo
pelo trabalho que o Sr. Ipojuca Pontes vem
desenvolvendo à frente da Secretaria da Cultura.
Criador cultural com larga folha de serviços
prestados à vida brasileira, escritor, jornalista
e cineasta com vigorosa obra voltada para
a temática nacional, Ipojuca Pontes vem
atuando de forma equilibrada no encaminhamento da reforma administrativa na área da
cultura.
No panorama em que se processa essa reforma, fez prevalecer o mecanismo de excepcionalidade que permite ao funcionário público, mesmo sem estabilidade, mas necessário
e eficiente, permanecer exercendo as suas
funções, uma coisa só ocorrida na área cultural e que deu margem à preservação, com
a quase totalidade de seus servidores, do Museu Mello Leitão, do Sítio Burle Marx e de
outros órgãos de igual porte. Por este seu
empenho, vem recebendo a solidariedade de
muitas associações de classe. Preservando a
Biblioteca Nacional, por exemplo, a Secretaria recebeu manifestaões de apoio, entre
as quais transcrevo telegramas dos servidores
da própria Biblioteca Nacional e do Sindicato
dos Bibliotecários do Rio de Janeiro, assim
como do Conselho Diretor da Fundação Casa
de Rui Barbosa:
"Servidores da Biblioteca Nacional reconhecem e apóiam empenho V. S' luta
pela preservação e integridade Biblioteca Nacional como depostária do País".
"sindicato dos bibliotecários do RJ solidariza-se com V. E' pela criação da fundação biblioteca Nacional e permanencia sede junto ao maior Acervo da América Latina", e "o conselho· Diretor da
Fundação Casa de Rui Barbosa agradece
sensibilizado decisão recente senhor secretário reduzindo impacto diminuição
.do quadro."
Por outro lado, Sr. Presidente, quero ressaltar o empenho do Sr. Ipojuca Pontes da
organização dos novos órgãos da cultura o
Instituto Brasileiro de Arte e Cultura IBAC,
e o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural IBPC de acordo com medidas propostas
e transformadas em lei pelo Congresso Nacional. Dia e noite, com sua equipe, o Secretário
da Cultura se desdobra para recriar os instrumentosde Governo capazes de servir à cultura.
Incansável na sua tarefa, o Sr. ~pojuca Pontes tem participado de fóruns e encontros culturais em vários pontos do País, reunindo-se
com artistas, produtores e intelectuais, objetivando uma discussão mais ampla sobre as
estruturas e competencias dos órgãos culturais.
Sem preconceito e de modo democrático,
tem dialogado com dezenas de. Parlamentares. Secretários estaduais e municipais Governadores, Prefeitos e Vereadores, além de
Embaixadores e Dilomatas, sempre na tarefa
de melhor atender à vida cultural brasileira.

Consciente dos novos tempos, tem procurado entendimentos com as forças do empresariado brasileiro, objetivando o apoio da iniciativa privada à cultura.
E não fica ,por aí. As ações administrativas
encaminhadas pelo Secretário da Cultura na
defesa do Direito Autoral, na política de distribuição de livros às bibliotecas públicas, no
estabelecimento de convênios com entidades
de classe e órgãos estaduais e na organização
de exposição e 'eventos culturais o distinguem, também, como administrador.
O Sr. Ipojuca Pontes está sempre aberto
ao diálogo. Nome consagrado da vida cultural
do País, o Secretário da Cultura não mede
esforços para abrir caminhos à cultura brasileira, em crise estrutural e conjuntural, como
é do conhecimento de todos.
Por isso, Sr. Presidente, mais do que parabenizar o Governo e o Presidente Fernando
Collor pela escolha do Sr. Ipojuca Pontes,
quero parabenizar todos os que, não perspectiva de mudar o processo cartorial e antidemocrático até então imperante na vida cultural brasileira, se integram, ao lado do secretário IpojucaPontes, na luta contra a cultura
da inflação, perniciosa aos cofres públicos e
ao bolso do povo brasileiro.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs Deputados, matéria dos
jornais comprova que o patronato não estava
disposto a fazer o pacto, proposto na reunião
entre Governo e empresários. Todos sabemos que o Governo e o pelego-mor, Luís
Antônio Medeiros, acusavam a CUT de ser
responsável, por sua intransigência, pelo fias-co das negociações. Tal acusação é infundada. em primeiro lugar, porque o que a CUT
exigia era o respeito ao emprego do funcionalismo público. Se era uma trégua, não tinha
por que o Governo, enquanto negociava com
a CUT, continuar a demitir. E o Governo,
de um lado fazia negociação com uma mão
e com a outra continuava assinando as demissões de dezenas de milhares de funcionários
públicos.
Mas, o que chama a atenção não é só essa
ofensiva contra a CUT; é que hoje os jornais
reconhecem que o patronato tinha, mesmo
dia em que a CUT se sentava à mesa com'
o Governo e com os representantes do patronato, decidido recusar qualquer trégua. IssO'
é informado hoje pelo próprio diretor do Departamento de Economia da Fiesp, de que
no mesmo dia da reunião eles estavam reunidos também na Fiesp. Eram 124 sindicatospatronais, que não viram a proposta com bons
olhos. Ou seja, o patronato não aceitava
acordo.
Isso não deu manchete. O Luís Antônio
Medeiros, o pelego-mor, não abriu a boca
contra o patronato, não despertou qualquer
ofensiva da grande' imprensa. É que o patro.nato não quer e não aceita, de fato, jlma
negociação séria.
Nós temos uma paródia de negociação. De
um lado, o Governo traindo os trabalhadores
na hora em que negocia; de outro, o patro-
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nato fazendo que quer negociação e não quer.
E só umá posição límpida, a da Central Única
dos trabalhadores, que foi, para lá negociar
seriamente, colocando suas condições, aceitando negociar em cima de bases reais. Os
outros estavam num jogo de cena e, por isso,
permitiam-se a ter demonstrações falsas de
cordialidade, quando na verdade já tinha decidido que não haveria negociação alguma.
Sabemos que há uma grande reivindicação
salarial, que não é possível ao trabalhador
conviver mais com esse nível miserável de
salários, e o patronato, na hora de dar alguma
contribuição porque é sempre o trabalhador
que aperta o cinto diz, hoje, pela voz do
empreslirio Antônio Ermírio de Moraes, que
'vai repassar aos preços qualquer aumento de
salários. Ou seja, o patronato não quer perder coisa alguma. Confirma o que quer a cada
crise, a cada momento difícil da economia;
sugar mais o trabalho da classe trabalhadora
brasileira.
Por isso, queremos aqui reafirmar nosso
apoio à posição da CUT, que não foi de intransigência, mas de preservar condições mínimas para o dignidade da própria classe trabalhadora, condições a nível de salário e a
nível de emprego.
Ao mesmo tempo, queremos denunciar o
patronato brasileiro e o Governo Federal pela paródia de negociação que fizeram, eis que
por trás traíam as suas propostas, tinham um
rumo completamente diferente daquilo que
anunciavam pelos jornais.
Só a classe trabalhadora negocia seriamente neste País. Só a classe trabalhadora abre
claramente o jogo.
Nossos parabéns à CUT. Nossos parabéns
à classe trabalhadora brasileira.

o SR. NEY LOPES PFL - RN. Pronuncia
o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, sinto-me recompensado,
em parte, pela luta pioneira que venho empreendendo nesta Câmara dos Deputados,
visando à· reforma do vestibular brasileiro.
Isto porque o Ministro da Educação anuncia
que, com base no único projeto existente neste Parlamento. de minha autoria, será reformulado o vestibular brasileiro, já tendo, inclusive, enviado ao Presidente da República
a minuta das regras legais com esse fim.
Sr. Presidente, é de minha avtoria o projeto que muda o vestibular. E muda como?
A via crucis atual, na qual o estudante é massacrado, vai ser alte'rada por um sistema em
que o optante da área de ciências humanas,
por exemplo, somente prestará exames de
matérias afins, ou seja, aquelas que guardem
vinculação com a sua opção. Acaba-se aquela
situação em que todos faziam exames de todas as disciplinas, independentemente da
área de opção, no famoso vestibular único.
Sr. Presidente, ainda não examinei a proposta do Ministro da Educação. Mas S. Ex',
sendo do meu partido - o PFL - e sabendo
do esforço que faço nesta Casa em defesa
dessa reforma do vestibular, não poderá, até
por atençãÇl e ética, propor alterações a não
ser pelo menos após um e,xame sério do que
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tramita neste Parlamento. Se isto ocorrer,
os compromissos políticos desaparecerão e,
nesta mesma tribuna, saberei denunciar à Nação o desprestígio a que estará submetida
a atividade parlamentar.
Sr. Presidente, mudando o vestibular, para
que as disciplinas a serem exigidas tenham
relação com a área de opção do candidato,
o País terá crescido no respeito à juventude.
Afinal, não se trata de amolecer o filtro de
acesso à Universidade, mas tão-somente de
torná-lo eficiente e racional. Assim, todos
esperamos que esta mudan,ça proposta seja
com base no projeto de lei de autoria deste
orador, cuja contribuição legislativa nasceu
de mais de vinte anos dedicados ao magistério
superior e ao exercício de uma procuradoria
jurídica no âmbito universitário.
Era o que tinha a dizer.

o SR. VILSON SOUZA (PSDB - SC.
Pronuncia o seguintl;' 'iscurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, desejo manifestar meu integral apoio às análises e propostas da Associação de Empresas Brasileiras
de Software e Serviços de Informática (Assespro), tendo em vista o aprimoramento da Política Nacional de Informática (PNI).
Inicialmente, cabe considerar a importância crescente da informática como instrumento imprescindível para a elevação dos níveis
de produtividade e competividade em todos
os campos da atividade humana.
O Brasil, por sua vez, na condição potencial de consumidor em larga escala de informações e de bens e serviços de informática,
deve preocupar:se em assumir uma posição
mais favorável 'no futuro mercado mundial
também como produtor desses novos bens
e serviços e não apenas como mero exportador de matérias-primas e manufaturados.
O custo elevado dos bens e serviços, a falta
de treinamento na sua utilização, a incompatibilidade dos equipamentos importados com
as necessidades do usuário brasileiro são algumas das razões para o estágio atual da informatização no Brasil ainda se situar em patamar muito inferior ao das sociedades máis
desenvolvidas.
Apesar dos consideráveis progressos obtidos nos últimos quinze anos na produção de
computadores, com a indústria nacional, detendo, ao final de 1989, mais de metade do
mercado interno, o Brasil, diante do aumento
da demanda por equipamentos mais sofisticados, defronta-se de novo com o problema
da dependência em relação à tecnologia externa.
Faltou, por exemplo, não obstante a indiscutível validade dos objetivos da Política Nacional de Informática, a implementação de
iniciativas concretas para o desenvolvimento
da indústria brasileira de software, bem como
do setor de. serviços de informática.
A Assespro defende, então, a revisão da
estratégia da PNI, recomendando especial
cuidado com a questão do software e apresentando propostas, como a inclusão da informática no ensino de 2" Grau, a criação de condições especiais para aquisição de bens e servi-

ços nacionais na área de informática, o desenvolvimento de recursos humanos nos setores
de pesquisa e produção, incentivos aos projetos nacionais, tributação seletiva dos programas estrangeiros em lugar da discutida "reserva de mercado" etc.
Vale ressaltar que a situação atual se carac, teriza pela progressiva diminuição da pequena fatia de mercado atendida pelo software
nacional, com clara tendência de os produtores nacionais se transformarem em meros
distribuidores de sofware estrangeiro no País.
A propósito, gostaria de solicitar a transcrição nos Anais desta Casa do documento
"Lei de Software beneficia produto estrangeiro", formulado pela Assespro, legítima representante do produtor nacional de software.
Espera-se, em suma, a estrita observância
da Lei de Informática e a correção urgente
dos desvios verificados em nossa legislação
de software, de modo a viabilizar a capacitação tecnológica brasileira nesse importante
segmento da infOrmática, favorecer o produto nacional, permitir o fortalecimento da indústria local e, enfim, gerar empregos de alto
nível, divisas e prosperidade para o País.
(Artigo a que se refere o orador.)
LEI DE SOFTWARE BENEFICIA
PRODUTO ESTRANGEIRO
Documento distribuído pela Assespro
nacional aos membros do Conin, na reunião de 24-8-89, em Brasília.
A Lei de Software, conforme está formulada, não atende às finalidades da Polítca Nacional de Informática (PNI). Como todos sabemos, desejamos e consagramos, ela tem
por objetivo a capacitação nacional nas atividades de informática, segundo a definição
da Lei de Informática (Lei n" 7.232, de 29
de outubro de 1984).
A própria legislação reconhece que a capacitação nacional envolve tanto o 'aspecto de
tecnologia quanto o fortalecimento das empresas. A Lei de Informática fala em fomento
e proteção governamentais dirigidos ao desenvolvimento de tecnologia nacional e ao
fortalecimento econômico-financeiro e empresarial da empresa nacional, bem como estímulo à redução de custos dos produtos e
serviços, flssegurando-lhes maior competitividade internacional (in1:\so XI do artigo 2"
dá Lei de Informática).
Precisamos chegar a uma situação em que
seja promovida a autonomia das empresas
brasileiras de software. Essa autonomia significa ter, ao mesmo tempo, competência tecnológica e capacidade empresarial. Uma alimenta a outra. Não se pode separar essas
duas coisas.
Uma empresa tecnicamente bem praparada, se não possuir competitividade no mercado, que lhe garanta a capitalização, não poderá arcar com novos desenvolvimentos e acabará por perder o passo da evolução tecnológica.
Somente empresas capazes tecnologicamente e fortes do ponto de vista empresarial
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poderão, a médio prazo, estar ativas também
no mercado internacional. Quando estiverem
participando deste mercado, as nossas empresas estarão vivendo o jogo da tecnologia
e da competição em software. E os objetivos
do PNI estarão sendo alcançados.
É propósito deste documento alertar os senhores membros do Conselho Nacional de
Informática e Automação e a comunidade
brasileira sobre as distorções da Lei de Software e seus efeitos contrários aos objetivos
do PNI.
I - DISTORÇÕES DA LEI DE SOFTWARE
No tocante à proteção dos direitos do autor
de programa, a Lei está bem formulada. Mas
os vetos de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, acabaram por ~estruir
toda a sistemática de fomento à indústria nacional de software nela contida.
Similaridade e Quota de Contribuição
do software estrangeiro
O texto original continha dois mecanismos
de fomento à produção nacional de software.
A similaridade, sempre contestada pela Assespro, e a quota de contribuição do software
estrangeiro, destinada a ser investida na capacitação de recursos humanos e em desenvolvimento de projetos nacionais. Os vetos atingiram o mecanismo efetivo de fomento e preservaram a similaridade, uma falsa proteção,
inaplicável à realidade altamente dinâmica
do software.
A similaridade é inviável, até mesmo pela
quantidade de programas estrangeiros registrados na SEI. São publicadas listas intermináveis, no Diário Oficial, ,de p~ogramas estrangeiros candidatos ao cadastramento. A
partir da publicação no Diário Oficial, s empresas brasileiras têm 30 dias para se manifestarem, pedindo o exame de similaridade. Como acompanhar a publicação das listas e concluir que determinado software estrangeiro
é similar a outro nacional?
'
Um ano de prática da Lei, permitiu constatar que a similaridade é muito difícil de
ser realmente comprovada. Arguir si!Uilaridade termina sendo um processo longo, confuso, e, quase sempre, inconclusivo, além de
desgastante para a empresa nacional, a quem
cabe o ônus da prova.
Vejamos os dados da SEI, que comprovam
nossa afirmação. Em julho eram 12 mil os
programas cadastrados, dos quais 60% estrangeiros. Houve apenas 20 pedidos de veri,ficação de similaridade e, desses, 15 continuaram o litígio depois da decisão da SEI. Esses
processos geram, no Conin, as maiores disputas até o momento.
A verdadeira proteção à indústria nascente
brasileira deve ocorrer pela tributação do
software estrangeiro. Trata-se de mecanismo
tradicional, não onera o produtor brasileiro,
e'permite a aplicação seletiva. Hoje, software
é o único produto estrangeiro a entrar livremynte no país. O registro do contrato na SEI
corresponde a uma guia aberta de importação. O Banco Central sabe disso e não tem
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mais baratos - o que é facilmente comproAssim é queo artigo 11, daLeide Informá"
.
tica, diz: ,Os órgãos e, entidades da Adminis" ' váveL.
Reclamar porque a legislação não alavanca
,tração Pública Federal, direta. e ip,direta, as
as empresas brasileiras pode parecer incoe. Os vetos presidenciais 'à instituição do títu- . fundações instituídas.Qu mantidas pelo Poder. rente com o fato de o software brasileiro ter
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Na verdade, paradoxalmente, pudemos
infonnática aos produzidos por empresas ~amuito difícil. Otítuló de uso permitirá a tangichegar ao ponto onde chegamos por não lÍacionais.
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.. ; '
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..' .
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E,comum; p.rincipalrriente no caso de prograúnica de determinado software é na prática
imediatos e pa.ssageiros mascaremos efeitos
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'
.
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de
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, software, causandó uma diversidade de interciente para capitalizar nossas empresas, torpretações entr,e oS.estados emuniCípiós. De:
A Lei de software origináL estendia esse
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.'
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Concedia-se o privilégio da distribuição,
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software que tenham bons produtos, a bons
preços, nem é sufic.iente para a construção
de marcas fortes. E sabido e corrente que
empresas brasileiras têm capacidade técnica
de nivel internacional. O que falta são condições econômicas e organizacionais para a disputa do mercado externo.
Com as restrições do mercado interno.
mais distantes se tornam as possibilidades de
as empresas nacionais firmarem-se internacionalmente. Acresce-se a isso a inexistência
de instrumentos legais que facilitem o acesso
do produtor nacional de software a produtos
estrangeiros de informática necessários à tarefa de desenvolver programas para o exterior.
Descrença do usuário brasileiro
na indústria nacional
Sabe-se da postura estereotipada do brasileiro com relação aos produtos externos, sempre, em princípio, superiores aos nacionais.
Por este fenômeno de natureza cultural, ainda ,e dá preferência ao software estrangeiro.
mesmo que seja mais caro ou ofereça menor
condição de suporte. Decidir por um software
de marca reconhecida internacionalmente
não compromete quem faz a escolha.
Esse sentimento é reforçado no usuário final pela percepção das dificuldades impostas
aos produtores nacionais pela nova legislação.
III -A ASSESPRO É A LEGÍTIMA
REPRESENTANTE DO SOFTWARE
NACIONAL

pessoal, na Poupança e no over-night, a arrecadação disponível das suas Prefeituras.
As duas Côrtes de Contas oficiaram ao
Banco Central, aproveitando uma trégua do
sigilo bancário, para saber a respeito, enviando os nomes dos indiciados, para averiguações.
A lista deve ter sido tão extensa que, até
hoje - talvez por excesso de vigilância junto
ao cofre do dinheiro recentemente arrecadado, em torno de cem bilhões de dólares
- o Banco Central não forneceu as informações desejadas. Seria interessante que o fizesse. a fim de que cada eleitor saiba como se
conduzem os seus representantes no Executivo Municipal e apure se os vereadores tiveram oportunidade de fazer falcatruas semelhantes, para concluir que, quanto mais forte
o poder, mais corruptor. E, nos países em
que ocorre a hipertrofia do Poder Central
e a organização presidencial vai até os municípios, ainda é o Legislativo o menos corrompido dos poderes transitórios.
Na verdade, na inflação galopante que
atravessávamos, cumpria aos prefeitos, velando pelos interesses do erário municipal,
garantir os tributos arrecadados contra os
efeitos corrosivos da desvalorização da moeda, buscando as Cadernetas de Poupança e
o "over-night". Mas não por meio de depósitos em suas contas particulares.
Continuamos a esperar que o Banco Central informe se realmente ocorreu esse alcance e dê o nome aos bois.
O Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
da liqüidez da moeda depende a velocidade
de troca e, conseqüentemente, o maior incremento à produção, circulação, repartição e
consumo das riquezas, tornando-se, por isso
mesmo, o controle das emissões necessário
nas situações anômalas de hiperinflação, um
instrumento cuja aplicação não deve ter em
vista apenas o aspecto monetário do problema, senão, também, suas repercussões sociais, principalmente a justiça da distribuição
dos ônus decorrentes do enxugamento da
moeda.

Embora rápido, merece um registro especial esse alerta. Em inúmeras oportunidades,
em eventos e outras promoções, entidades
sem legitimidade para falar em nome do produtor nacional de software têm feito manifestações que confundem a opinião pública e
escondem os verdadeiros efeitos produzidos
pel~ Lei de Software.
E importante registr?r que as manifestações favoráveis à Lei de ftware, como esta,
costumam partir de setores representativos
dos interesses da indústria estrangeira de sotfwate.
O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito
a oportunidade para dar como lido, em único
pronunciamento, discursos cujos assuntos
que entendo serem compromissos em defesa
de posições regionais e nacional, como o encaminhamento que faço sobre: "Liqüidez e
economia de troca"; "Prefeitos da malha fina"; "O problema do lixo urbano" e "a solução da parceria agrícola", junto e anexos os
pronunciamentos.

Nesses momentos críticos, impõem-se a colaboração do empresariado, no sentido da
contenção das despesas e do incremento da
produtividade, tanto quanto ao Poder Público - federal, estadual e municipal- a redu-'
ção dos gastos não reprodutivos e o incre·
menta da produtividade dos setores burocráticos, convenientemente enxugados do exces.so de pessoal e do desperdício de material.
Falando a respeito, disse o Prof. Clóvis
Malcher Filho aos empresários paraenses, na
sua qualidade de professor de Direito Comercial da Unespa:

PRONUNCIAMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
primeira semana de abril os jornais divulgam
notícias procedentes dos Tribunais de Contas
dos Municípios da Bahia e do Rio Grande
do Norte a respeito da conduta de centenas
de prefeitos municipais que, antes do Plano
Col1or, vinham depositando, em sua conta

" ... entendemos que este é o momento
adequado para os empresários comerciais se conscientizarem de que a eCOnOmia de mercado, baseada na lei da oferta
e da procura, e exercitada com seriedade
e honradez, proporciona vantagem para
todos aqueles que participam do ciclo
de circulação das riquezas, ou seja, produtores, intermediários e consumidores.
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Não queremos com isso excluir a ne:cessária presença do lucro e da especulação. Pelo contrário, achamos que devem existir, como sempre existiram. mas
de tal forma que haja sempre um equilíbrio no mercado, que garanta a todos
os que dele participam uma convivência
sadia e harmoniosa".
Concordamo em gênero, número e caso
com essas afirmações.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
lixo urbano aumenta nas cidade na medida
em que avança o processo civilizatório e ocorrem a industrialização e a metropolização,
concentrando-se grandes massas humanas em
espaços cada vez menores, verticalizadas as
metrópoles.
As cidades de Belém e Ananindeua estão
sofrendo essa desagradável contingência, impondo-se a construção de uma usina para a
industrialização do lixo, num local conveniente entre os dois centros urbanos, podendo também ser atendido o Município de Benevides.
Tal proposta foi apresentada pelo Vereador Eloy Santos à Câmara Municipal de Belém, que aprovou requerimento da sua autoria ao Executivo, bem como os referentes
à limpeza dos bueiros da cidade em yários
pontos onde se verificam constantes alagamentos; a limpeza e desobstrução de valas
e a ampliação da rede de esgotos sanitários,
melhorada a coleta de lixo em vários logradouros; finalmente, a recuperação da Praça
Coaracy Nunes, para atividades turístico-cul·
turais, como ocorria outrora, com reuniões
de artistas e postas em suas calçadas, os bares
servindo iguarias regionais.
Para essa última providência, é necessária
a retirada de entulhos da construção civil existentes no logradouro, a recuperação da calçada central da praça, dos postes de ferro decorados e das luminárias, e a instalação de um
PM-Box, para afastar os marginais.
Na verdade, Belém reclama urgentes providências do Prefeito no sentido da melhoria
da segurança e dos serviços urbanos. principalmente r.J.o que tange à deficiência do saneamento básico, como tem assinalado na Câmara Municipal o Vereador Clodomir Colina.
Queremos congratular-nos com esses dois
ilustres edis pelo seu lovável interesse pela
solução dos problemnas urbanísticos de Belém.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. o
Ministro Antônio Cabrera inicia a reforma
agrária do Plano Brasil Novo com a dinamização do Projeto de Parceria Agrícola, que
visa ao assentamento de quinhentas mil famÍlias no campo. cumprindo promessa eleitoral
do Presidente Collor de Mello, baseado no
arrendamento de terras, envolvendo proprietários sem recursos para investir em máquinas, equipamentos e insumos, sem experiência no plantio de grãos, em simbiose com
agricultores do Sul do País, com equipamentos subutilizados, mas experientes No setor,
sem recursos suficientes para comprar terras.
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Verifica-se que continua, no Brasil, a preocupação com o sistema da propriedade individuaI, quando, desde os multirões indígenas,
demonstramos vocação para o coletivismo
agrário.
Enterrdemos um programa de parceria com
o encorajamento, pelo Governo, dos detentores de terras produtivas, médias ou grandes, disposto a explorá-Ias em parceria, figura
prevista em nossa legislação há séculos,
abrangendo a meação e a terça agrícolas, a
quarta na percuária e o próprio arrendamento.
Se o Governo oferecer incentivos fiscais,
financeiros e técnicos, preferentemente aos
lavradores que explorem suas propriedade
pelo regime da meação - com terras de planta de cereais para os meeiros - acabar-se-ão
os "bóias-frias". Será incrementada a produtividade agropecuária, reinará a paz social
nos campos e ocorrerá o retorno dos camponeses que se evadiram das suas querências
para favelar as grandes cidades. Isso pode
ser alcançado mais rapidamente pela descentralização da reforma agrária, como pretende
o Ministro Antônio Cabrera, entregando-se
aos estados e municípios atribuições para executá-Ia.
Tal é' a esperança do sofrido lavrador sem
terra ou sem maquinaria e insumos suficientes para explorar os poucos alqueires que possui e, com a produção, redimir a economia
brasileira, que não depende, apenas, do enxugamento da liqüidez da moeda.
Era o que tinha a dizer.

o SR. FELIPE MENDES (PDS - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, na reunião de
ontem da Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional, foram aprovados diversos créditos suplementares, em regime de urgência, destinados a vários setores importantes.
Destaco os recursos para prosseguimento
do programa de distribuição do leite a crianças carentes (Cr$ 10 bilhões), Alimentação
Escolar (Cr$ 3,3 bilhões) e o programa recém-anunciado pelo Presidente da República
- SOS. Estradas - no valor de Cr$ 12 bilhões.
Tive oportunidade de defender, na Comissão e pessoalmente, junto ao Secretário Nacional de Transportes, Dr. Marcelo Ribeiro,
e ao Diretor-Geral do DNER, Dr. José Henrique D'Amorim Figueiredo, a necessidade
imperiosa de alocação dos recursos suficientes para restauração e recuperação de trechos
de rodovias federais do Piauí.
Fiz referência especial aos trechos da
BR-343, que liga Teresina a Altos, Campo
Maior e Piripiri, na direção do Ceará, e da
BR- 316, ligando Teresina ao Sul do País,
passando por Demerval Lobão, Monsenhor
Gil, Barro Duro, Elesbão Veloso, Valença,
lnhuma, Ipiranga e Picos, que representa o
principal eixo de tráfego rodoviário do Piauí.
Estão assegurados os recursos reclamados,
de modo que faço este registro com a satisfação do dever cumprido, tendo em vista que

aquelas rodovias se encontram em péssimas
condições de trafegabilidade.
Desejo ainda, Sr. Presidente, fazer referência ao encontro que a bancada federal do
PDS e do PFL teve com o Exm o Sr. Presidente
Fernando Collor, hoje de manhã.
Relatamos ao Presidente o momento político do meu Estado, com a coligação PDS/
PFL lançando como candidato a Governador
o ex-Deputado e ex-Prefeito de Teresina, Dr.
Freitas Ntto, e ao Senado, o Dr. Lucídio
Portella, ex-Governador. Chegaremos à vitória em 3 de outubro já com a certeza de que
o Piauí voltará a ter um governo dedicado
à solução dos problemas reais do povo.
piauiense, em vez de, como agora, mirabolantes planos e fantasiosos projetos.
Eram estas as comunicações que desejava
fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. De'putados, quero, desta
tribuna, fazer um apelo aos nobres Srs. Deputados, com respeitp à votação da Medida Provisória no 191. Ela concede a isenção da diferença da correção monetária que incidiu durante o mês de março sobre a prestação da
casa própria, no valor de aproximadamente
41 %. No entanto, já na segunda quinzena
de março não havia mais correção.
O mesmo aconteceu com os financiamentos agrícolas, cujos valores mantiveram a
mesma taxa de 41%; que incidiram sobre os
débitos de custeio e investimento. A Medida
Provisória n' 191 perdoou apenas para os mutuários esta diferença para mais, e se esqueceu de incluir na anistia os produtores rurais.
Mas, felizmente, ainda em tempo, apresentou-se uma emenda a esta medida provisória,
para que este direito fosse estendido também
aos produtores rurais. Daí o motivo do meu
apelo aos Srs. Deputados, no sentido de aprovarem esta emenda. Não é justo usar dois
pesos e duas medidas num caso idêntico. Assim como os mutuários não podem pagar esta
grande diferença, da mesma forma os produtores rurais também não têm condições de
pagar uma correção que eles não devem.
Por isso, confio nos Srs. Parlamentares para que a emenda seja aprovada.
O SR. PAULO MACARINI(PMDB ~
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, em face da insensibilidade das
autoridades governamentais, volto novamente ao problema dos pequenos e médios agricultores catarinenses que tiveram recursos do
BNDES/Finsocial retidos no Banco Central.
O Sr. Secretário da Agricultura, do Abastecimento e da· Irrigação de Santa Cátarina,
Dr. Athos de: Almeida Lopes, preocupado
com a situação, preparou minucioso levantamento.
Com efeito, o Governo do Estado vem
mantendo sua atuação prioritariamente voltada às formas associativas ou coletivas de
produção, no "intuito de viabilizar técnica e
economicamente as pequenas unidades familiares de produção agrícola, existentes com
predominância em Santa Catarina.
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A medida restritiva de crédito adotada, de
confisco do dinheiro que o próprio Governo
Federal emprestou, vem em prejuízo da política de desenvolvimento e amenização das
desigualdades regionais e econômicas. O fato
constitui-se em rematado disparate, atingindo aqueles que rotineiramente se debatem
com grandes dificuldades, incrementadas
agora de forma exponencial pelo bloqueio
dos recursos.
'
Outro fator relevante a ser considerado é
o descrédito a que são lançadas as agências
governamentais envolvidas, em todos os níveis, perante as comunidades, provocando
abalos nas relações econômicas, os quais levarão algum tempo até serem superados.
O levantamento efetuado do bloqueio dos
recursos do BNDESlFinsocial indica a inviabilização de 24 projetos de condomínios de
suinocultores, 6 projetos de moinhos coloniais e 88 projetos de bioesterqueiras, cujos
intermediários são o Banco de Desenvolvimento (Badesc) e o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), que totalizam a expressiva quantia de 1.314.267 BTN.
Em decorrência da interrupção ou desarticulação dos empreendimentos, pode-se vislumbrar uma série de repercussões negativas,
a saber: prejuízos aos pequenos produtores,
que não realizarão a safra prevista, arcando
com os compromissos assumidos junto a bancos e fornecedores; estes, a seu turno, também sofrerão com as possíveis devoluções ou
rescisões de compras. O meio ambiente continuará a ser prejudicado com a não-instalação
das bioesterqueiras previstas. Haverá desestímulo à reativação dos moinhos coloniais, que
visam à retomada da transformação dos produtos em nível local e ao auto-abastecimento
das comunidades. Por fim, constata-se a quebra de credibilidade dos agricultores nas
agências d0 Governo, bem assim nas políticas
do poder público para a agricultura.
Dessarte, rogo um mínimo de atenção e
sensibilidade das autoridades agrícolas e econômicas para essa verdadeira discrepância
em que se transformaram os empréstimos do
BNDES/Finsocial, tornados por agricultores
de Santa Catarina e do Brasil, os quais, ao
reverso do pretendido, acabaram por suforcar a atividade agrícola. Urge, pois, o desbloqueio desses recur~os, sob pena de desagregação do sistema produtivo constituído por
pequenas e médias propriedades.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO SPADA (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quando o Governo do chamado "Brasil Novo" encaminhou ao Congresso Nacional uma série de
medidas provisórias visando combater os elevados índices inflacionários e reduzir o tamanho da máquina administrativa, chegamos
até a acreditar que ao processo a ser desencadeado alcançasse, pelo menos parcialmente,
os fins anunciados. Mas, o que logo se viu,
foi uma pletora de legislações confusas, conflitantes e inconstitucionais. Duas delas já foram fulminadas por sua injuridicidade pelo
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Supremo Tribunal Federal: a que reeditava
medida anterior, rejeitada pelo Congresso
Nacional, e a que reduz os vencimentos dos
servidores postos em disponibilidade. Outros
atos governamentais, dissonantes da letra da
Lei Maior, certamente terão o mesmo tratamento por parte do Judiciário, o que é bastante animador para nós que sempre defendemos o respeito ao Estado de Direito proclamado no art. I' a Carta de outubro de 1988.
Por sua vez, o pretendido enxugamento
da administração direta e indireta, bombasticamente alardeado numa cifra imaginária de
360 mil demissões de funcionários públicos.
tem apresentado aspectos contraditórios,
sem perder sua feição dramática, se aquilatarmos o impacto doloroso que essas dispensas causam no seio das famílias atingidas. Sem
critérios racionais, essas demissões lineares
não trazem escalrecimentos e justificativas
capazes de nos convencer plenamente. A cada dia recebemos denúncias sobre reduções
drásticas de pessoal em setores vitais, alguns
já fechados, e outros em vias de iminente
colapso. Tudo porque tais dispensas não foram precedidas de rigorosos estudos sobre
a sua real conveniência para o serviço público.
Mas, Sr. Presidente, o que mais noS choca
é a circunstância de muitos dos demitidos.
como é o caso dos da Caixa Econômica Federal, serem servidores estáveis, aprovados em
concurso público e convocados ao serviço pela própria direção daquela entidade. Diante
dessa convocação, deixaram os empregos que
exerciam, cumpriram o período dos 90 dias
do estágio probatório e, quando se consideravam garantidos nas funções conquistadas
pela via legal do concurso realizado em 1988
em todo o País, eis que são atirados na rua
da amargura, sem o mínimo respeito a seus
direitos adquiridos.
Em todo o País são cerca de seis mil funcionários da Caíxa Econômica Federal incluídos
na primeira lista de demitidos, divulgada na
semana passada.. Destes, setecentos estavam
locados no Paraná. Na região que represento
nesta Casa foram ilegalmente demitidos os
funcionários Alcindo Backer, Sisalete Lourdes Berlanda Wagner, Solange Terezinha
Welter, Adelaide Winiescski, Pedró Ernesto
Faquim, Josiane ZiIli e Rosana Reis, todos
eles concursados e com um ano de exercício
nos cargos.
Também foram dispensados outros setecentos servidores que trabalhavam na condição de estagiários, o que veio determinar graves transtornos no setor de atendimento do
FGTS, que dispunha de 120 pessoas para todo o Estado e ficou reduzido a apenas 30.
Portanto, devemos considerar procedente a
greve deflagrada pelos economiá!ios, movimento que teve como ponto negativo a truculência do Presidente da CEF procurando atemorizá-Ias com a anúncio de 2.500 demissões
ao dia.
Temos esperança de que esse quadro insólito implantado no País se reverta. Para tantç.
será preciso que as forças democráticas, que
estiveram unidas ao longo dos tempos na luta

o

contra arbítrio, novamente se arregimenteI\l diante da inequívoca ameaça de retrocesso que os atos de autoritarismo, .mesclados
com vedetismo, apontam no perfd do atual
ocupante do Palácio do Planalto. Nossa confiança também está depositada na independência do Poder Judiciário, fiel intérprete e
executor das leis e defensor dos direitos humanos e das garantias individuais assegurados na Carta Magna.
. Era o que tinha a dizer.

o SR. ARISTIDES CUNHA (PDS - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.)"':"- Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o trabalhador
brasileiro deveria receber salário que lhe permitisse uma vida digna e que sua família tivesse condições de sobrevivência decente. Infelizmente, porém, isto não acontece em nosso
País. E nossos governantes, em vez de corrigir o erro, minimizam seus efeitos, criando
os famosos "programas de alcance social".
O Presidente Sarney criou dois desses programas. Na circunstância em que vivemos,
realmente têm grande alcance social: o Programa do Leite das crianças conhecido como
programa do ticket do leite, e as Farmácias
Básicas.
O Programa do Leite, Sr. Presidente, para
um contingente enorme de famílias miseráveis deste nosso Brasil, como conheço. Em
São Paulo, o estado mais rico da federação,
esse litro de leite é, muitas vezes, o único
alimento, não do filho, mas dos filhos das
famílias que o recebem.
Com a posse do Presidente Collor e com
as reformas administrativas que estão sendo
feitas, e principalmente com a demissão dos
funcionários da Sehac, que eram encarregados do programa em São Paulo, houve desarticulação na distribuição dos tickets e também
no pagamento às cooperativas, o que trouxe
sério transtorno para aquelas famJ1ias. Algumas, sem tickets; outras, com tickets, mas
sem que o comércio os aceitasse, pois as cooperativas não mais forneceram leite porque
o Banco do Brasil não lhes estava fazendo
o pagamento.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tentei ajudar essas famílias levando a muitas comunidades o Programa do Leite, tendo conseguido
também a distribuição de Farmácias Básicas
para várias cidades do interior de São Paulo.
Estamos com problemas sérios no Programa do Leite, e as Farmácias Básicas, que
deveriam fazer remessas mensalmente, foram suspensas, tendo a última remessa sido
feita em fevereiro.
Vários Prefeitos me escreveram cobrando
as remessas dos medicamentos prometidos,
e em todo o Estado de São Paulo e em outros
estados manifestações tem ocorrido pedindo
a manutenção dos programas.
Atendi pessoalmente várias pessoas com
reclamações e até manifestações populares
de protesto, em meu escritório. Fui obrigado
a enfrentar tudo, como se fosse o responsável
pelos desacertos do programa.

Sexta-feira 29

8161

A Associação das Mulheres de São Paulo
está planejando uma passeata de protesto em
Brasília. Ainda não se realizou o movimento
porque as manifestantes são pobres e não
têm condições de pagar condução até a Capital Federal.
Apelei para o Sr. Presidente, no sentido
de que houvesse continuidade no Programa
do Leite. Agora, sabendo de seu interesse
em resolver o problema dos menores, criando
até o Ministério da Criança, renovo meu apeIo. Enquanto não surgem soluções, espero
que a Sr' Ministra da Ação Social e o Sr.
Ministro da Saúde agilizem esses programas
que, se não resolvem o problema, pelo menos
minoram o sofrimento desses nossos infelizes
irmãos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. OSMAR SABINO (PDS - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero, inicialmente,
congratular-me com o colega Flávio Palmier
da Veiga, que me antecedeu nesta tribuna,
pelo oportuno apelo que fez ao Presidente
Collor no sentido de que S. Ex' autorize
a liberação, em cruzeiros, de cruzados retidos
nas contas de servidores federais demitindo
em função da reforma administrativa.
Pertenço, nesta Augu~ta Casa Legislativa,
. à bancada do PDS, que dá apoio ao governo
do Presidente Fernando Collor de Mello, que
me cumpre defender em suas linhas básicas,
mas sem abdicar do meu direito de, em certos
aspectos, principalmente quando em jogo estão interesse de meu distante Estado, o Acre,
e do meu povo, apresentar restrições ou fazer
reivindicações de benefícios e realização de
obras indispensáveis ao desenvolvimento daquela região histórica de nosso Brasil.
Um dos aspectos do plano do atual Governo da República consiste na reforma administrativa, objetivando enxugar a máquina
da adminstração federal e a conseqüente redução do déficit público.
Em função da mesma, sem que tivessem
sido previamente estabelecidos critérios, servidores públicos - da administração direta,
indireta e das fundações - foram e continuam sendo demitidos ou colocados em disponibilidade.
Tal fato deixa preocupada a população de
meu Estado. E não é sem razão que isso ocorre se considerarmos, por exemplo, a notícia
qde tenho à mão e que, em síntese, comentei,
a qual foi publicada no jornal "A Folha de
S. Paulo", edição de ontem.
Refere-se a matéria ao fato de o ~x-Mi
nistro e candidato pela coligação PTR-PRN
ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, dizer que em audiência que lhe foi concedida pelo Sr. Preside~te da República, apelou
no sentido de que se possível não houvesse
demissões de servidores públicos na. área do
Distrito Federal, justificando que "Brasília
não tem mercado de trabalho para absorver
o pessoal demitido".
Achei, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
inteligente e pertinente o argumento do Dr.
Joaquim Roriz, ao qual, segundo a notícia,
o Presidente ,Collor se mostrou sensível.
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Fi~ em pronunciamento, recentemente, a
propósito da Universidade Federal do Acre,
na atual conjuntura, ou seja, de expectativa
de corte de pessoal, incluindo docentes.,
Destaquei um dos órgãos do Governo Federal existentes no Acre: a Universidade,
sem prejuízo do conceito dos demais, que
realizam, cada uma na sua esfera, de competência, relevantes serviços, caracterizam-se,
de modo geral, a exigüidade e não o excesso
de pessoal técnico e administrativo.
E que a Universidade, desde algum tempo,
desenvolve um programa de interiorização
de suas atividades. Tanto assim é que, há
dois anos, instalou no município do Cruzeiro
do Sul um curso superior, a nível de licenciatura, na área de Letras. No último sábado,
o município de Paranacá foi contemplado
com seu curso de Pedagogia. Ontem, foi a
vez de Xapuri, que recebeu também um curso
de Pedagogia, e hoje, em Brasnia, na fronteira com a Bolívia, é instalado o curso de
Letras. Novas vagas serão abertas, também,
nos cursos regulares em Riq Branco - cerca
de 40% a mais.
Entendo, Sr. Presidente, que a Universidade Federal do Acre, assim, no tocante ao
critério de economia adotada pelo Sr. Ministro da Educação, está atendendo, no que tange à expansão de vagas, à exigência, em 30%
de seus recursos orçamentários estabelecidos
inicialmente para cortes de despe~as, de aplicação de 20% desse total no aumento de produtividade, o que constitui fator altamente
positivo.
Estou informado de que, em matéria de
cortes de despesas, na Universidade Federal,
do Acre, tomando-se por base a folha de pagamento de maio, foi possível, na faixa dos
10% restantes, reduzir 6,5%.
Em conclusão, Sr. Presidente, a situação
do Acre em matéria de mercado de trabalho
é mais difícil do que a do Distrito Federal.
Os seringais estão, em sua maior parte, desativados. A indústria é incipiente. No comércio não há vagas para novos empregados. Não
existe, enfim, possibilidade de absorção da
mão-de-obra, hoje a serviço do Governo Federal, no Acre.
Daí meu apelo ao Sr. Ministro da Educação, no sentido de que, em relação à Universidade do Acre, no tocante a cortes, não faça
maiores exigências, uma vez que, à vista de
seu programa amplo e oportuno de interiorização, já fez, em matéria de economia, o
máximo, o que está provado de outro modo,
ou seja, pelo próprio convênio firmado entre
o Reitor Sansão Ribeiro, o Governador do
Estado, Edson Cadaxo e os Prefeitos dos Municípios, contemplados com os novos cursos.
O Estado e os Municípios estão contribuindo
financeiramente para que esses cursos se totnem realidade. A esta altura, demonstrado
já está que os recursos da Universidade, para
tanto, são insuficientes.
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ANEXO AO DISCURSO DO DEPUTADO aMAR SABINO:
RORIZ TEME QUE O
AFASTAMENTO DE SERVIDORES
PREJUDIQUE CAMPANHA
Da Sucursal de Brasília
Brasília - A reforma administrativa está
comprometendo a campanha do ex-governador e ex-ministro Joaquim Roriz, 55, candidato da coligação PTR-PRN ao governo do
Distrito Federal. Preocupado com o impacto
dos cortes de servidores no eleitorado, Roriz
pediu ontem ao presidente Collor que poupe
os funcionários públicos lotados em Brasnia.
Roriz disse que aceita "com orgulho" Collor
em seu palanque, mas que ele "não pode"
demitir.
Roriz teve ontem às 12h uma audiência
com o presidente. "Lembrei a ele que Brasília
não tem mercado de trabalho para absorver
o pessoal demitido", disse. O candidato afirmou que Collor "se mostrou sensível" ao apeIo. Roriz, ex-ministro da Agricultura do governo Collor, é favorável às demissões, desde
que aconteçam longe de BrasJ1ia.
Apesar de ser o favorito - a pesquisa do
Data Folha publicada no último dia 24 aponta
Roriz com 56% das intenções de voto, contra
15% para o senador Maurício Corrêa
(PDT)-, o candidato quer se diferenciar do
governo.
O primeiro passo para evitar a associação
da imagem do candidato ao governo foi dado
com a desistência da idéia de duplicar o "I"
na palavra "volta" usada no slogan da campanha, para se assemelhar ao nome de Collor.
O slogan, lançado ontem, é "volta Roriz".
Os publicitários optaram por manter um "I"
e suprimi-lo algumas vezes, formando a pala'vra "vota". "Cheguei a ficar preocupado
quando vi a letra "I" sombreada", disse Murilo Aragão, presidente do PST (um dos 16
partidos que apóiam Roriz) .10 publicitário
Haroldo Meira, responsável pela campanha.
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Em verdade. defendemos como verdade
definitiva que a melhor forma de criar empreg,)S é criar e desenvolver empresas,
De acordo com recente pesquisa do
"Worldwide Institutc". dos Estados Unidos,
a proporção da Humanidade vivendo na pobreza cresceu durante a década de 80, ao
cuntnírio do progresso anterior. mantido durante 30 anos. Em 1980.22,3"( da populaç;io
mundial era considerados incapazes de suprir
suas próprias necessidades, Em 198\1 este percentual cresceu para 23A<}(.
Por outro lado, a crescente desigualdade
entre os países e dentro de cada país estiÍ
resultando em um mundo onde I bilhão de
pessoas mais ricas estão heneficiadas por uma
renda 40 vezes maior que os 4 bilhôes de
, pessoas mais pohres. A verdade li que a renda
global per c:apita mais do que dobrou em meio
séeulo - mas os frutos do sucesso ficaram
esmagadoramente concentrados nas mãos da
pequena parcela dos afortunados.
A única forma de reverter essa situação
é fazer crescer o emprego no mundo. Para
consegui-lo é que precisamos semear e desenvolver empresas,

Não é outro senão este o espírito da resolução encaminhada à Conferência pelo Grupo
Empregador. que conclui por propor que o
programa e o orçamento da OIT concedam
prioridade a:
a) atividades que promovam o espírito de
empresa, particularmente para a mais fortc
consolidação das pequenas e médias empresas:
bl programas de formação e readaptaç;io
profissionais. dirigidos no sentido de que os
desempregados. incluídos os que alcançam
o mercado de trahalho pela primeira vez. possam adquirir as qualificaç<íes e capacidades
necessárias para poderem ser absorvidos na
força de trahalho:
c) atividades que promovam a criação de
novas empresas. como provid<?neia fundamentaI para proporcionar novos postos de
o SR. JONES SANTOS NEVES (PL - _ trabalho às pessoas que tenham perdido seus
empregos: e atividades que proporcionem
ES) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
emprego àqueles que ingressam pela primeira
estivemos ausente dos trabalhos desta Casa
vez na força de trabalho:
no período compreendido entre I" e 16 de
junho corrente. correspondente à I" etapa dos
d) intercâmbios de experiências entre os
trabalhos da 77" Conferência Internacional
países que adotem, como condição essencial
do Trabalho, realizada na sede da OIT em
de suas políticas econômicas e de emprego.
Genebra. na qual chefiamos a delegação dos
o fomento da empresa livre, liberada da exempregadores brasileiros.
,
cessiva ingerência estatal.
Naquela oportunidade, tomamos posse no
Sr. Presidente. no momento em que o Bracargo de I" Vice-Presiaente da OIE - Orgasil está -ameaçado de mergulhar. a grande pronização Internacional de Empregadores: e.
fundidade, na recessão econômica e no derepresentando diversos países latino-amerisemprego, a decisão da OIT de priorizar uma
canos, fomos reeleito para o Conselho de Adpolítiea de criação de emprego media,nte a
ministração da Organização Internacional do
criação de empresas tem importância consiTrabalho.
denível para nosso País.
Mas o que importa, nesta oportunidade,
É, no entanto. forçoso reconhecer que nosé destacar o enorme esforço que empreenso esforço, no âmbito da OIT, somentc servidemos, ao lado de importantes organizações
rá para influir nas políticas nacionais. A OIT
empregadores de todo o mundo. em favor
não cria empregos. Quem cria empregos é
da aprovação, pelo Plenário da ConfeTéncia.
Meu apelo, no tocante a que não haja disa empresa. e a ação mais eficaz que o Conde uma resolução específica sobre o papel
pensa de pessoal do Governo Federal no
gresso Nacional pode empreender consiste
Acre, é estendido ao Sr. Presidente da Repú- " das empresas no crescimento do emprego, ", em ajudar a promover uma atmosfera política
em todo o mundo.
blica.
favorável às leis de mercado. isto é, favonive\
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a que' ás empresas se sintam em condições
de ser eficazes e competitivas.
Somente assim elas serão capazes de gerar
os empregos de que o País precisa 'para escapar do flagelo da miséria, da fome e do 'sofrimento social.
É este o único verdadeiro caminho para
o desenvolvimento. '
.
'O SR. COSTA FERREIRA (PFL -MA.
Pronuncia o seguinte discufso.)- Sr. Presidente" Sr's e Srs. l?,eputados,o Brasil, apesar
de ostentar um novo Governo eleito pelo povO,encontra-se emgrandes dificuldades para
resolver problemas de ordein econômica, política e até social.
' '
E uma das demonstrações mais cabais é
a tentativa do Governo de resolver tais problemas. Mas no meu entender, deveriam ser
resolvidos de ou.tra maneira, e não comoestá
.sendo feito.
" '. !
Por exemplo, na área do combate ao déficit
público, as demissões de servidores sem um
critério convincente, àssim coino a colocação
de servidores em disponibili~ade, com reduções dos seus vencimentos, são uma decisão
que em vez de ajudar a combater ti déficif
poderá ser motivo de inquietude e deiconvulsões sociais, haja vista o massacre psicológico
a que estão os servidores submetidos, perdentio empregos. E atinge dQS mais novos aos
mais velhos servidores, dos que têm mais
tempo de serviço aos que têm me'nos tempo,
dos. concursados aos' nomeados sem concursos etc.
,
.
Na Comissão do TnibaÍhoe Previdência
Socia!'convocamos 'oDr. João Santaná, para
que pudéssemos disc;utir critérios'para .tais
demissões e disponibilidades. Ele se recusou
aatender à convocação, preferindo não ouvir
a v,oz' dos representantes do povo, que poderiam muito bein ajudar nesta hora difícil, encontrando soluções para problemas tão graves como os que estamos: vivendo na atual
conjuntura:
'.
'" .
<ACredito, Sr. Presidente, que ainda é tempo de encontrarmos soluções queserão benéfiCas para estes 360.000 servidorespÍíblicos
que estão em processode demissão sumária,
ou colocados em ,disponibilidade co'm seus
salários reduzidos. ,"
.,
Considerando estes fatos, é mister um entendimento com todas ás partes interessadas,
para dirimir todas as dúvidas e' para que a
paz e atranqüilidade voltem a reinar no Governo; qlÍe por certo encontrará outro caminho para obter sucesso'rió combate ao déficit,
público e propiciar aos brasileiros a certeza
do crescimento econômico, complais emprego~ sem o trauma das, demissões que vêm
atrapalhando até o Governo no esforço de
encontrar soluções para os' mais diversos problemas que açoitam toda a sociedade brasileira.
Este posicionament9 'que estou sustentando não é definitivo. Se houver flexibilidade
por parte do Governo, a crédito'que a solução
chegani o mais breve possível, para alegria
de todos aqueles que desejam obem do nosso
querido Brasil.
Era (J,que tinha a dizer.
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o SR. FERNANDO VELASCO (PMDB didos os direitos a tantos beneficiários Iegal- PA. Pronuncia o seguinte discurso):+ , mente constituídos.
, Temos em mãos um' relatório, vindo do
Sr. ~residente; Sr's eSrs. Deputados, uso da
Rio de Janeiro, que nos dá conta desses sepalavra nesta oportunidade para lamentar,
nões. Trata-se doiriforme da Amina - Assouma vez mais; o tratamento altamente discri~
ciação dos Militares Insuficientemente e Não
minatório dispensado à região amazônica, da
Anistiados, cujo Presidente; o ex-I' Ten~nte
qual sou um dos representantes nesta Casa,
. pelo Estado do Pará.
'
Aviador Luiz de Paiva Silva, que teve seu
requerimento negado na, Aeronáutica,. acaNo entendimento de que a compósiçãodo
bou vencendo no Superior Tribunal de JustiConselho Monetário Nacional deve necessaça, de'Brasília, por onze a zero. Foi relator
riamente refletir os interesses regionais, para
desse feito o MM. Ministro Américo Luz.
que PÇJssa cumprir a atribuiçãO legal de
"orientar a aplica.ção dos recursos das insti- ," Como profundo conhecedor dos fatos, não
deixou dúvidas sobre o direito. Seu relato
tuições financeiras. quer públicas, queq:irivadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes , foi osubsídio da retumbante vitória. Éo novo
regiões do País, condições favoráveis ao de- ' farol dos navegantes à deriva.
Trata,-se do mandado de segurança de um
sel)volvimento harmônico da economia nados militares indiciados nos IPM instaurados
cional", tal como preceitua, literalmente, a
em 1952/53, que redundaram nos processos
Lei n" 4.595/64, artigo 3", inciso IV, tanto
de "O Petróleo é Nosso". Todos formam um
o Banco da AmazôniaS.A.' como o Banco
.do Nordeste do Brasil S:A. vinham integransó' grupo:- Sua origem, também, é uma 'só:
as suas associações de classe'- Clube dos
do desde o ano de 19810referido Conselho,
Suboficiais e Sargentos da :Aeronáutica, Capor força do Decreto n" 85.776, em,salutar
sas do Sargento, do Brasil, de São Paulo e
parceria no ofe'ri::cimento de subsídios à formulação'da políticáfinanc'eira voltada ao decjh Bahia, Clube Militar e outras associações
congêneres. Seu estímulo é altruísta: reivindisenvolvimento 'regional, 'nas suasrespeétivas
cações paritá'rias; patriotismo objetivo; resáreas de atuação.
.
peito à soberania dos povos; não às guerras
Lamentavelmente, porém, 'com a edição
do Decreto.ri" 99.207, de 12A-90; às me'ncio~
e aos patrulhamentos de consciência. Isto é
o orgulho dessa gente. Conduta um tanto desnadas instituições deixaram de participar 'da
denhadahoje em dia. .
'
composição do citado colegiado, comisso sé
lhes retirando 'a possibilidade' de defender;
Do relatório:
,
nas discussões do Conselho, as peculiaridades'
No Exército: neste Ministério, embora de
regionais, de mod'o que suas ,decisões 'reslÍl c ' forma lenta, a Constituição vem sendo cumtassem adequadas à realidade:
prida. Já houve anistia de oficiais e-graduados
Já' no mês de maio último, precisamente
que foram nomeados, respectivamente, a coronel e subtenente.
'
no dia 30, eis que'o Exm' Sr.Presidente da
Resta aindá ser atendida a relação abaixo:
República encaminha ao Congresso Nacional'
resumidamente 18 militares e 11 beneficiários
a Medida Provisória n" '188, estabelecendo,
(pág.2).
'
dentre outras medidas, a reinclusão do Banco
Na Marinha foram anistiádos 22 'militado Nordeste do Brasil S:A. n6Conselho Monetário Nacional, tratamento, que, opor eqüi'res, restando ainda 58 militares (pág. 3).
Resta ainda ser despachada a relação aoaidade e 'por um imperativo da mais inteira
xo:
"
'
,
justiça, deveria ser igualmente' adotado em
relação ao Banéo da Amázônia, S.:A. ;na'qua-'
Ex-Cadete Joao Garibaldi Méira Lima.'
lidade de úniCa instituição financeirade cará3' Sargento Reformado' René Bastos de
Miranda.'
'
,
ter regional com sede na Amazônia. :. "
3' Sargento Reformado Francisco de Assis
Para desen'canto de todos'nós amazônidas
Soares.
eis que o Congresso Naciomil, em sessão on~
tem realizada, aprovou a' Medida Provisória
3' Sargento Reformado Salomão Andrade
de Araújo.'
n'188, fiCando; ássim;'o'Basâ fora do Conselho Monetário Nacional. '
3" Sargento Reformado Augusto Hylario
Consciente da responsabilidade queine ca~'
da Silva Marques
,
be,eleitoque fui, em princípio, pára defen c
Ex-3' Sargento José Maria Crispim.
der 'os interesses dàminha região, votei conEx-I" Sargento Antonio Pinheiro Costa.
Ex-I' Sargento Luiz Carrion Roland e Siltra aMedida Provisória eh1 apreço, manifesva.
tando, aqui e agora, para efeito de registro
nos Anais da Casa, minha profunda indigna c
Ex-I" Sargerito Eni dos Santos Filomena.
çãodiante do' fato, f(,:ssaltandoque .Iutarei
: Ex-2' Sargento Sebastião Rodrigues dos
Santos.
'
incansavelmente no sentido de que s~ja:repa~
rada tão condenável e f1agrante.injustiçà~
Ex-3' Sargento Reinaldo Alves Dias.
Ex-3' Sargento Geógrafo Duarte de Me, .ó SR.JOÁO PAULO (PT - MG.·Pràhún:~
cia 'o,seguintediscúrso.) .~Sr~ Preside'nte,. nezes.
Cabo Reformado Valdemar Saldanha de
Sr's e Srs., De'putados, quero trazer ao conlÍe-,
cimento desta Casa os bons résultados dá' Araújo.
Ex-Cabo OscarJardim.
anistia política, fruto' do trabalho de todos
Ex-Cabo Benedito Fernandes Barreto.
os Srs. Parlamentares.
'
,
ExcCabo Luiz Ribeiro de Mello.
A par dessas conquistas, queremos lamenEx-Cabo Jósé"Maria Cavalcanti.
tar,também;'alguns e'quívocos aindaexisten~
Ex-Soldado Luiz Moreira. '
tes, em virtude dos quais' não foramconcec
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Beneficiárias
Arlete Cantalice, viúva do Asp. a Oficial
Ref. Isnard CantaIice - (negado - entrou
com reconsideração).
Lindaura Isaura Florentino Cordeiro, viúva do 3" Sgt. Ref. Abner Florentino Cordeiro.
Arycléa de Souza Marinho\ viúva do Cabo
Ref. João Gomes Marinho.
Maria Antonieta Cardoso Lacerda, viúva
do Cabo Ref. Zenith Lacerda.
Maria Anunciada Cordeiro, viúva do ExMajor Júlio Sérgio Machado de Oliveira.
Ligia Lemme de Menezes, viúva do Ex-Cadete Wilson de Sampaio Menezes.
Maria de Andrade Alencar, viúva do Ex-3°
Sgt. Procópio Alencar.
Maria Carmélia Gonçalves de Paula, viúva
do Ex-Cabo Eneu Gonçalves de Paula.
Denides Cabral Soares, viúva do Ex-Cabo
Artur'Gomes Soares.
Hermínia Nogueira de Farias, viúva do ExCabo Altino Nogueira de Farias.
I\ta Gomes Viana, companheira do Ex-2'"
Sgt. Ataíde Pereira Barros.
Na Marinha: neste Ministério conseguiram
anistiar-se 22 militares entre sargentos, cabos
e marinheiros, que foram a suboficial e 2"
tenente, respectivamente.
Resta, ainda, ser anistiada a relação seguinte:
Cb Benvenuto Magalhães Gomes Sobrinho.
Cb Manoel Domingos Bispo.
1" CI. Raimundo Domingos de Oliveira.
l' CI. Luiz França de Barros.
Cb João Pedro Pinheiro.
1" CI. José Fragoso Júnior.
l' CI. Otávio Pereira da Cruz.
1" CI. Olímpio da Cruz Neves.
I' CI. João Inácio Ferreira.
I' CI. José Augusto da Silva.
l' CI. Raymundo Costa Oliveira.
1" CI. Wilelm'Bernard.
l' CI. Mário da Silva Cardim.
l' CI. Benedito Ferreira Ferro.
l' CI. Benedicto Antônio de Barros.
I' CI. Raymundo Varela de Lima.
l' CI. Olívio José de Lima.
l' CI. Nelson Gomes da Silva.
I' CI. Oswaldo Mendes da Silva.
1" CI. Antônio Iran de Medeiros.
1" CI. Antônio Cabral de Aquino.
l' CI. Paulo da Silva Freire.
1" CI. João da Silva Freire.
1" CI. Antonio da Silva Freire.
1" CI. Enock de Castro Lima.
I' CI. Francisco Eduardo de Souza.
1" CI. Nicolau José da Silva.
1" CI. Arlindo Nunes de Oliveira.
l' CI. Luiz Gonzaga da Silva
l' CI. João Lopes VeIoso de Oliveira.
l' CI. Antônio Pedro Gomes.
l' CI. José Monteiro da Silva.
l' CI. Manoel Soares da Silva.
l' CI. João Menezes.
'
l' CI. Fernando de Oliveira.
l' CI. Pedro de Souza Castra.
l' CI. Mário Theodomiro Avelino Quadros.
,
l' CI. José Nogueira de Carvalho.

1" CI. José Tomé Amado.
l' CI. Francisco Medeiros.
l' CI. Francisco Aragão Palma.
l' CI. Carlos Frederico.
1" CI. Sebastião Acioli de Lima.
3'.' Sargento Ruy Bargosa
1" Sargento Júlio Barbosa.
1" CI. João Pinheiro.
1" CI. Juvenal de Brito.
1" CI. Mério de Brito.
1" CI. Almir de Araújo.
l' CI. Hermes de Araújo.
1" CI. José Neto.
1" CI. José Thomaz.
l' CI. Eduardo Faguara.
l' CI. F mcisco Messias.
l' CI. Rubens Caete da Costa.
1" CI. Sebastião Leopoldino da Silva.
1" CI. João Pequeno Barbosa.
l' CI. Almir de Araújo.
Levarei todos os nomes à consideração dos
respectivos Ministérios.
Na relação referente ao Exército constava

° nome do Ex-2' Tenente Apolônio Pinto

de Carvalho, que já foi anistiado em dias
passados.
Este militar esteve agregado às Brigadas
Internacionais na luta contra Franco: Com
a vitória do caudilho espanhol passou para
os "Maquis", na França. Lutando contra os
alemães alcaou no posto de Coronel. Foi distinguido com a maior condencoração aa
França - Legião de Honra - instituída por
Napoleão para homenagear heróis.
Ao ser anistiado, penalmente, em 1979,
retornou ao Brasil. Hoje atua na direção do
PT.
Outro nome que constava desse relatório
era o do Deptuado Geraldo Campos, anistiado por decisão administrativa em requerimento despachado recentemente.
Da lista do pessoal de 1935 um nome, ali
relacionado, fazendo questão de destacar,
por ter sido Constituinte de 1946. Hoje, alquebrado pelos anos aguarda ancioso a sua
anistia. Trata-se do ex-Deputado Federal por
São Paulo, José Maria Crispim. Temos a seu
respeito do "Curriculum Vitae" levantado,
pedido nosso, pela Biblioteca da Câmara dos
Deputados. O Deputado Crispim foi um dinâmico parlamentar. Nos dois anos de atuação, antes de ser cassado, assomou por mais
de 70 vezes à Tribuna do Plenário defendendo suas emendas e assuntos outros. Atuou,
também, na Comissão de Constituição e Justiça, dando pareceres às númeras proposições
da Casa.
Para que a Comissão de Anistia, do Ministério do Exército, disponha de subisídio a
respeito de José Maria Crispim, transcrevemos trechos de sua biografia econtrada no
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro de
1930 a 1983 - 2° Volume de 1984 - da Fundação Getúlio Vargas:
"Crispim, José Maria militar; cons.
1946; dep. fedo SP 1946 -1948."
"José Maria Crispim nasceu em São
Miguel do Guamá (Pará) em 1914, filho
de família camponesa. "

Junho de 1990
"Começou a trabalhar aos 12 anos,
como servente de predreiro, tornando-se
mais tarde aprendiz de alfaiate e empregado de comércio. Completou o curso
primário."
"Em 1927, sentou praça no Exército,
transferindo-se em seguinda para o Rio
de Janeiro, então Distrito Federal, onde
incluiu o curso de monitor de Educação
Física. No ano seguinte foi promovido
a sargento. Em fins de 1933, entrou em
contado com a literatura marxista, filiando-se em 1935 ao Partido Comunista
Brasileiro, então Partido Comunista do
Brasil (PCB), que se encontrava na ilegalidade. Nessa época era sargento de
artilharia da guarnição da Vila Militar
do Rio de Janeiro. Com a derrota do
levante promovido pelo PCB em nome
da Aliança Nacional Libertadora, em 27
de novembro de 1935, esteve preso até
1937."
"Entre esse último ano e 1941, em plena vigência do Estado Novo, percorreu
clandestinamente o Estado de São Paulo, com o objetivo de organizar o PCS.
Esteve sobretudo nas cidades que margeavam a Estrada de Ferro Sorocabana,
desenvolvendo atividades políticas junto
aos ferroviários e organizando-os na de·
fesa de suas' reivindicações. Defendeu o
Sindicato dos Ferroviários quando este
foi fechado em 1941, por portaria do Ministério do Trabalho e, ainda nesse ano,
foi preso, permanecendo quatro anos no
presídio da Ilha Grande, no litoral do
Rio de Janeiro. Com o início da redemocratização do País, foi anistiado em abril
de 1945."
"De volta a São Paulo, restabeleceu
sua ligação com o PCB. Eleito secretário
do comitê municipal do partido na Capital paulista, coube-lhe orientar a luta política durante a campanha eleitoral para
a Assembléia nacional Constituinte. Em
outubro de 1945, quando o padre Roberto Sabóia de Medeiros convidou Luís
Carlos Prestes para um debate 'público
sobre sua doutrina política, substituiu o
dirigente comunista, que não pôde comparecer. O debate, transmitido pelas rádios paulistas, alcançou na éppoca grandes proporções. Foi preso algumas vezes
ainda em 1945."
"No pleito de dezembro desse ano ele- .
geu-se deputado por São Paulo à Assembléia Nacional Constituinte na legenda
do PCB, recebendo a maior votação da
Capital paulista, com 35.000 votos. Assumindo o mandato em fevereiro do ano
seguinte, participou dos trabalhos constituintes como líder da bancada comunista, defendendo o direito de greve e
protestando contra o espancamento dos
operários da Light, ocorrido naquele
ano."

"Juntamente com Prestes e os demais parlamentares comunistas, assinou os 15 pontos
apresentados pelo PCB à Constituinte dentro
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de se Programa Mínimo de União,Nacional.
impedindo o despacho. Em sendo assim pediEsse programa defendia, em especial, a promos vênia para a' juntada do seu "Curricuteção dos pequenos fazendeiros i. pequenos
lum-Vitae", que conta com o aval, não só
industriais, autonomia dos muniqípios, o didesta Casa como, também, da História.
reito irrestrito de convocação de ministros
Faz-se mister que haja uma solução rápida
de Estado pelo Congresso, a udificação da
do seu pedido - enquanto a vida lhe anima
Justiça, a ampliação do direito de voto aos
os dias - para que possa usufruir do status
de anistiado, do pouco que lhe resta. José
analfabetos, soldados e marinheiros e a autoMaria Crispim sempre viveu pobre mas íntenomia do Distrito Federal. Declar:wa-~e ainda contra as exceções à proibição do trabalho
gro de honestidade e ideal político.
do menor e o estabelecimento do estado de
O SR. DASO COIMBRA (PRN - RJ. Prosítio preventivo, aceitando-o somente em canuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidenso de agressão estrangeira."
.
te, Sr's e Srs. Deputados, a Constituição de
"Em julho de 1946, durante a III Confe1988 avançou muitos pontos sobre as anterência Nacional do PCB, foi eleitÇl para o
riores no que concerne à proteção dos deficomitê central do partido. Com a promulcientes físicos, especialmente quanto às faciligação da nova Carta em 18 de setembro sedades para a sua locomoção.
guinte, passou a exercer o mandato legislaAssim é que o § 2' do art. 227 determina
tivo ordinário. Em maio de 1941, porém, o
que "a lei disporá sobre normas de construPCB foi colocado na ilegalidade, sendo o seu
ção dos logradouros e dos edifícios de uso
mandato, como o dos demais parlamentares
comunist~s, cassado em Janeiro de 1948. 'Em . público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso ademarço seguinte, juntamente com os ex-depuquado às pessoas portadoras de deficiências" ,
tados Mílton Caires de Brito, Osvaldo Pacheenquanto que o caput do art. 244 dispõe sobre
co e Caio Prado Júnior, lançou um manifesto
a adaptação dos atuais logradouros, edifícios
contra a ameaça de intervenção federal em
públicos e automóveis já existentes a esse
São Paulo, então governado por Adernar de
dispositivo. Ambas as determinações, entreBarros. A intervenção, contudo, não se contanto, por não serem auto-aplicáveis, carecretizou. Por haver sido tal manifestação concem de lei ordinária que as regulamente.
siderada subversiva, foram todos criminalPara tanto, apresentamos à consideração
mente processados. Crispim impetrou então
da Casa o Projeto de Lei n. 1.281/88, que
mandado de segurança no Supremo Tribunal
está tramitando nonhalmente, e pilra o qual
Federal (STF) contra a cassação do seu manespero acolhimento total por parte dos nodato. O processo foi julgado em maio de
bres pares, visto tratar-se de matéria rele1949, quando o STF lhe negou o mandado
vante e que atende perfeitamente não só à
por unanimidade de votos."
letra mas também ao espírito de nossa Carta
"Após o movimento político-militar de
Magna, que preconiza proteção absoluta em
1964, Crispim esteve foragido e foi condefavor dos deficientes físicos.
nado, à revelia, a uma pena de 24 anos de
Era o que tinha para dizer.
prisão, solicitando então asilo político à embaixada mexicana no Rio de Janeiro. ObtenO SR. OSMAR LEITÃO (PFL - RJ. Prodo o asilo, viveu no México e depois na Argénuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidenlia, França, Chile, Argentina, Portugal e, fite, Sr'" e Srs. Deputados, esta Câmara apronalmente, Itália. Seus direitos políticos foram
vou, recentemente, a redação final do Plano
cassados em maio de 1966 pelo Ato Institude Benefícios da Previdência Social, que a
cional n" 2 (AI-2), editado em 27 de outubro
Constituição
determinou fosse elaborado
de 1965 pelo presidente Humberto CastelIo
com a finalidade de introduzir no Direito PoBranco."
sitivo previdenciário as novas conquistas so"Em novembro de 1979, beneficiado pela
ciais da Constituição.
anistia decretada em 28 de agosto desse ano,
Ao fazê-lo, nós, em boa hora, estabeleretornou dO'exl1io e radicou-se em São Paucemos, no Projeto de Lei n· 2.570, de 1989,
lo."
que disciplinou a matéria, o seguinte critério
"Além desta biografia a vida política de
para reajustamento dos benefícios e cargos
José Maria Crispim é ressaltada em vários
do sistema brasileiro de seguridade social:
livros que falam da História do Brasil: "O
"A atualização do valor das contribuifechamento do partido Comunista do Brasil:
ções da previdência social será feita sem- ;
os pareceres Barbedo -de Alceu Barbedo";
pre que o salário-mínimo for aIterado,
"História da Civilização Paulista;" "Subsíaplicando-se o ICV-DIEESE e, na falta
dios para a História da Civilização Paulista"
deste, utilizar-se-á o mesmo índice de
e "Pequena História da Casa Verde", todos
correção do salário mínimo."
de Aureliano Chaves, 1886-1976."
Nada mais oportuno nem mais justo, por
José Maria Crispim é, também, autor do
isso, que o salário mínimo leve em conta,
livro "Sobre a Estratégia Global da Revona correção de seu valor, o aumento real do
lução Brasileira", editado em Lisboa, em
custo de vida, o qual deve também, por ele1975. (Exemplar no MM Estado Maior da
mentar princípio de justiça social, ser consiArmada).
derado, principalmente para a manutenção
Informações colhidas junto à Assessoria
do valor dos benefícios previdenciários, eviParlamentar do Exército da Câmara dos Detando o seu aviltament mediante a perda do
putados, conclui-se que são insuficientes os
seu poder de compra.
dados documentais do requerente, o que vem

Sexta-feira 29

8165

Voltam-se, entretanto, contra a medida
pseudo técnicos do Poder Executivo, sob a
alegação de que a Constituição Federal, em
suas Disposições Transitórias, limitou-se a assegurar tal critério de reajuste tãos comente
até a revisão da nossa legislação de seguro
social.
Nada mais falacioso, Sr. Presidente, eis
que, se tal garantia foi, como efetivamente
ocorreu, assegurado no texto constitucional,
não impediu, de forma alguma, sua manutenção. E até pelo contrário, o art. 5· prescreveu, com orientação geral, elenco de direitos
sociais em favor dos trabalhadores urbanos
e rurais, exemplificativamente, "além de outros que visem à melhoria de sua condição
social" com o que, antes de impor limitações
à, ação do legislador, aboliu clara e expressamente quaisquer restrições à atividade legiferaente.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, consideramos inadmissíveis quaisquer modificações
que queiram impor alterações, em matéria
de reajustamento de benefícios previdenciários, ao que foi pactuado a respeito nesta
Câmara, na elaboração do Projeto de Lei
n· 2.570, de 1989, que acaba de ser submetido, nos termos constitucionais, ao exame
do Senado Federal.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AIRTON CORDEIRO (PFL - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com crescente
interesse, e até mesmo entusiasmo e aplauso,
a sociedade brasileira. assim como toda a opinião pública mundial, vem acompanhando
atentamente os grandes e recentes eventos
e episódios que aceleram a progressiva integração dos povos, a partir de um amplo e
profundo movimento reformista que derruba
muros e barreiras ideológicas.
Os ventos de liberdade que sopram especialmente sobre o leste europeu estão destruindo fronteiras ideológicas impostas pelo
processo histórico e abrindo novos horizontes
para melhoria das condições econômicas e
sociais em vasta parte do mundo.
O que mais interessa ao Brasil, porém, fantástica transição histórica do mundo. não é
exatamente a bipolarização, sempre freqüente, entre o socialismo e o capitalismo. Não
é o colapso das economias de ideologia comunista. O que mais interessa ao Brasil e aos
brasileiros é a vitória dos sistemas democráticos, nos quais os povos podem integrar-se
e confraternizar. acima de ideologias, de diferenças culturais e fundamentalismos, numa
convivência harmoniosa e produtiva.
É este o sentimento que tem, historicamente. orientado o comportamento do povo
brasileiro diante das outras Nações. De tal
forma isso é evidente que os milhares de imigrantes que, ao longo dos séculos, têm atravessado oceanos em busca de nova vida encontraram e encontram no Brasil uma segunda pátria, querida e amada.
'
Manifestações desse espírito de interação,
integração e confraternização são exemplos
marcantes da I!atureza e da formação da na-
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cionalidade brasileira. que precisam ser
aplaudidos e estimulados.
Por isso. Sr. Presidente. com satisfação.
desejo registrar e destacar. aqui e agora, uma
iniciativa que traduz esse positivo sentimento
brasileiro. Trata-se da fundação. em Cutitiba. no Estado do Paraná. da Representação
Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa
no Brasil. denominada Braspol. A Braspol
tem como comunidade básica destinatária de
sua ação o scgmento social brasileiro irmanado pela herança cultural e histórica da imigração polonesa ao Brasil.
Faço questão de assinalar. porque importante. a justificativa de criação dessa entidade. conforme o seu próprio Estatuto. É um
órgão "destinado a representar. organizar.
congregar. promover. incentivar e coordenar
a promoção civilizatória histórica da comunidade, fundada nos valores supremos da Justiça e da dignidade da pessoa humana, do
bem-estar e harmonia sociais, sem preconceitos ou discriminações, e comprometidos
com a aculturação- das tradições de nossos
antepassados e com o desenvolvimento da
sociedade brasileira".
Assim sendo. desejo extcrnar. desta tribuna, os votos de pleno êxito aos idealizadores
e fundadores da Braspol, particularmente ao
seu presidente, Pedro Beçoen, Prefeito da
cidade paranaense de Contenda. que. ao lado
de outras expressivas lideranças empenhadas
no esforço integracional entre Brasil e Polonia, resolveram materializar seus ideais e sentimentos numa iniciativa concreta e objetiva.
Que a nova entidade seja, realmente, intérprete e defensora permanente do pensamento, dos interesses e das aspirações da comunidade brasileiro-polonesa no Brasil.

Mas ainda contribuiu para firmar a convicção da inconstitucionalidade o fato de o Puesidente da República ter-se utilizado de decreto e não de projeto de lei para dispor sobre
a matéria. Ao fazer isso. o Presidente extrapolou o seu poder regulamentador, pois esta
matéria. relativa aos servidores públicos. deve ser apreciada pelo Congresso Nacional.

Fundamentado nestes elementos. o Partido dos Trabalhadores ajuizou Ação Direta
de Inconstitucionalidade contra o decreto
presidencial que pretendia a redução de vencimentos de servidores públicos.
Na ação o PT solicitou medida liminar para
suspender o decreto, uma vez que estavam
preenchidos os requisitos da existência de um
bom direito e de prejuízos irreparáveis para
os servidores públicos.
No julgamento. os Ministros do Supremo,
por maioria (9 x 2), aceitaram as ponderações
do PT e concederam liminar suspendendo a
vigência do decreto que prejudicava os servidores públicos, pois atingiam um direito que
lhes e assegurado na Constituição. qual seja
a irredutibilidade de vencimentos.
Com esta decisão o Governo está obrigado
a pagar. até a decisão final de mérito. os
vencimentos integrais aos servidores postos
em disponibilidade.
O julgamento definitivo da ação deverá
ocorrer em agosto ou setembro. mas já é possível antever que o Supremo irá confirmar
a sua decisão inicial. declarando inconstitucional o Decreto n" 99.300.
Este resultado demonstra mais uma vez o
equívoco em que o Governo está incorrendo
ao querer implementar suas políticas de governo sem considerar os limites da lei e da
Constituição.
A falta de diálogo. que fez com que o SeA SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Procretário da Administração. João Santana. se
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidenrecusasse por três vezes a comparecer à Câte. Srl1s. e Srs. Deputados. o Supremo Tribumara dos Deputados. demonstra que o Gonal Federal julgou ontem Ação Direta de Inverno está optando por uma política inflexível
constitucionalidade promovida pelo Partido
e autoritária. que não priyilegia o processo
dos Trabalhadores contra o Decreto n"
de negociação política.
99.300. de 15 de junho de 1990. que dispunha
A "reforma administrativa" que está sendo
sobre os servidores postos em disponibilidapromovida pelo Governo Collor tratou dos
de.
servidores públicos como um número mateSegundo o decreto presidencial. o Presimática. um dado abstrato. que deveria ser
dente da República poderia colocar em dispodiminuído sob o argumento da redução do
nibilidade inúmeros servidores públicos. que.
déficit público. Assim. promoveram-se as
nesta condição. teriam seus venc.imentos
maiores injustiças. colocando-se em disponidrasticamente reduzidos.
bilidade servidores os mais humildes e não
O Partido dos Trabalhadores. através de
aqueles que ocupam cargos muitas vezes obsua assessoria jurídica. fez um profundo estujeto de barganha política, e que não são condo do decreto. a fim de verificar se o mesmo
cursados.
obedecia aos pressupostos constitucionais re- A moralidade. a probidade administativa
lativos aos servidores públicos.
e a eficiência são objetivos a serem almejados
Após o estudo. o PT concluiu que o Decrepor todos nós. mas isto precisa estar balisado
to 99.300 era inconstitucional. pois contrapelo bom-senso, por critérios bem definidos.
riava o disposto no artigo 37, inciso XV, 39.
requisitos estes que não estão sendo obserparágrafo 2'. que. combinado com o artigo
vados pela Secretaria de Administração; pelo
7". inciso VI. da Constituição Federal. não
contrário. em muitos casos. servidores estão
permite que os vencimentos dos servidores
sendo colocados em disponibilidades e demipúblicos sejam passíveis de redução. pois o
tidós outros tantos, e, no lugar destes. contraprincípio da irredutibilidade salarial assegutam-se empresas locadoras de mão-de-obra
rado aos salários é extensivo também aos serque cobram caro e pagam reduzidíssimos savidores públicos.
lários aos seus funcionários.
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Com a decisão do Supremo de ontem
(27-6-90) restauram-se so direitos dos servidores públicos e fortalece-se o Estado de Direito e a independência dos Três Poderes.
O Supremo Tribunal Federal assume sua função de guardião da Constituição com galhardia e muita responsabilidade. o que dá estabilidade às nossas instituiçóes.
O PT está satisfeito e pronto a apresentar
suas propostas para tornar o Serviço Público
ainda mais eficiente. corrigindo distorções e
priorizando a importância do servidor. que
precisa de incentivo para que a população
tenha à sua disposição um bom serviço público. O servidor não é o culpado pela crise
ou pelo déficit público. por isso precisa ser
respeitado nos seus direitos.

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFLPE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados. durante
os nossos quatro mandatos consecutivos. representando o glorioso Estado de Pernambuco. sobretudo o interior. temos lutado para
a consecução de uma infra-estrutura urbana
nas cidades do agreste e do sertão. e de um
mercado de trabalho. através do aproveitamento das nossas matérias-primas para instalação de indústrias.
Quanto ao primeiro objetivo. temos certeza de que conseguimos um resultado positivo.
pois quase todos os Municípios do interior
pernambucano possuem a infra-estrutura necessária. e. apesar das grandes desigualdades.
podemos afirmar que já temos condiçües de
habitabilidade nos nossos Municípios. Náo
que tudo tenha sido realizado. Ainda temos
muitos problemas de habitação. saneamento.
educação, saúde. e sobretudo eletrificação
rural. Para dizer do nosso trabalho. somente
em minha terra natal. conseguimos cerca de
\.000 obras. que colocaram Serra Talhada
do 38" lugar. em 1974. para uma das 10 mais
importantes cidades de Pernambuco.
Porém. muito mais importantes que as
obras conseguidas para os Municípios que re·
presento. como: escolas ginásios, faculdades.
postos de saúde. maternidades. hospitais.
serviços de esgotos. calçamento. estradas. aeroportos. serviços de abastecimento d'água.
poços amazonas e attesianos. açudes. barragens matadouros. fóruns. cadeias públicas.
parques de exposição agropecuária. parque
de vaqueijadas. kits de irrigação. créditos para agricultura etc. foi a conscientização de
que o sertão o e o agreste são viáveis e devem
ser incorporados ao contexto sócio-econômico de Pernambuco.
Sabe-se que Pernambuco ti um Estado pobre de recursos naturais e que temos um crescimento desorganizado: 9% do território
(Recife, área metropolitana e zona da mata)
produzem 85% de nossas riquezas. restando
ao agreste e ao sertão. com 91 % da área.
a produção de apenas 15%. o que. em última
análise. provoca graves problemas sociais.
Petrolina e a região do São Francisco. através de programas de irrigação - sobretudo
Petrolina - conseguiram fazer um pólo de
desenvolvimento por meio desse processo de
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agricultura moderna. por irrigação; sendo
.grandes exportadores de frutas e criando
agroindústrias. gerando. conseqüentemente.
inúmeros empregos e sendo Petrolina uma
das cidades que mais crescem no País. :
Portanto. dedicaríamos este mandato à
criação de um polo de irrigação no sertão.
unindo as regiües do Pajeú e do Mo~otó.
as mais secas do nosso Estado. atraves da
conclusão do Projeto Moxotó. em Ib\mirim.
perfazendo um total de 9.600ha irrigado~ (já
com mais de 6.500 ha prontos) e condumdo
o açude Serrinha. em Serra Talhada. para
irrigação de 15.000ha. sendo 5.000 nas vazantes já totalmente desapropriados. e 10.000
a montante. Este pólo de irrigação. de cerca
de 25.000ha irrigados no sertão. mudarã a
fisiografia daquela ãrea. gerando um pala ~e
desenvolvimento. com uma grande produçao
de frutas para consumo interno e exportação
de hortaliças e gêneros alimentícios. bem como de matérias-primas para instalação de
agroindústrias. o que criarã um i~portan~e
mercado de trabalho numa das regIOes maIs
carentes do nosso Estado. além do que terá
um grande efeito reprodutivo eJ!! .to~a. a região. Podemos dizer que o Mll1ls.t~no da
Agricultura. incluindo o DNOCS . .la absorveu totalmente a idéia. fato que nos leva a
ter certeza de sua concretização.
Assim. nosso sonho de aproveitamento de
nossas potencialidades e de nossas matériasprimas para construção de indústrias e conseqüentemente de um mercado de trabalho na
região serã concretizado e. portanto. teremos
a incorporação da região ao contexto sócio-econômico de Pernambuco. Este será o nosso
grande projeto político para o próximo mandato.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. a Caixa Econômica
Federal é um dos mais caros patrimônios dete
País. Ao longo de seus 127 anos de existência.
acumulou um acervo admirável de assinalados serviços à Nação. Recorde-se que foi esta
instituição a precursora no campo da poupança popular. abrindo caminhos aos futuros
instrumentos que se criariam no País dentro
do perfil do capitalismo nascente.
Hoje. a CEF vive os piores momentos ?e
sua história: o Governo. a pretexto de racIOnalizar a máquina administrativa. não tem
hesitado em incorrer na prática de atos de
injustiça e violadores de direitos e garantias
in·dividuais. As demissões que vêm acontecendo naquela instituição. sem ne~hum crit~
rio. atingem indistintamente servIdores estavies. admitidos por concurso público. e estagiários sob contrato temporár.io. mas nã? menos imprescindíveis ao eficI.ente funcIOn~
menta dos setores a eles confIados. Basta dIzer que os serviços do FGTS. entregues a
L20 pessoas no Paraná. passaram. ~ ~er atendidos por apenas 30 desses estagIanos. com
irrepaníveis prejuízos aos tr~balh~d.ores ql\e
têm suas contas do FGTS alI admmlstt"adas.

A maior violência perpetrada pela direção
da CEF acontece com os que prestaram concurso público em 25 de setembro de 1988.
E~ Londrina, onde ocorreram as. últi~as admissões, os contratados foram mduzldos a
assinar termo de transferência de pólo de
dassificação das diversas regiões do Paraná
para o pólo daquela cidade do Norte do Estado; caso contrário, os concursados não poderiam ingressar na carreira. Convocados ao
exercício dos cargos a que foram aprovados,
abandonaram os empregos anteriores, alguns
já com estabilidade, para se devotarem integralmente à Caixa Econômica Federal. A
maioria deixou sua terra natal, mudando-se
para outros pontos.
O número de demissões somente no Paraná, chega a perto de 700, sendo 296 de Londrina e região. No País, a cifra alcança algo
em torno de 6 mil, além de 8.500 estagiários.
A exemplo de quase todos os atos praticados pelo atual Governo, pratificados apressadamente e sem prévios estudos, tais demissões também são desprovidas de critérios racionais. Basta assinalar que, em termos financeiros, as demissões na CEF constituem inexpressivo valor, podendo perfeitamente ser
compensado com reduções em setores diversos que não o de pessoal, este sempre marcado pela angústia e dramaticidade que envolve a perda de um emprego, com as suas
terríveis conseqüências para o demitido e
seus familiares.
Acontecimentos como esses, Sr. Presidente e Srs. Deputados, desacreditam por completo o discurso palaciano e desnudam um
despotismo que supera o autoritarismo do
regime militar que infelicitou a Nação. Felizmente, o Poder Judiciário tem sustentado galhardamente sua independência, julgando
com serena imparcialidade os recursos impetrados pelas vítimas da insânia que tomou
conta do Poder Executivo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELTON FRIEDRICH (PDTPRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados, nos dias
li e 9 de junho corrente, o Conselho Superior
da Fentect - Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, em sessão plenária. deci~
diu levar ao conhecimento de todos os Congressistas os gravíssimos fatos que há algum
tempo 'estão ocorrendo na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e que.
comprometeu a imagem da empresa pública.
Por se tratar de denúncias merecedoras de
investigação profunda, transcrevo a correspondência enviada pela Fentect, em que é
feita uma exposição de motivos sobre o assunto e solicitada a instauração, no Congresso
Nacional, de Comissão Parlamentar de InquéritÇl destinada a desvendar as irregularidades.
Ei-Io:
. "Inicialmente, queremos esclarecer
que o objetivo desta é tornar público
os fatos narrados, visando a uma ampla
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apuração da verdade, respeitando o preceito insculpido no art. S" X, da Constituição Federal, posto qlje o fim culimado
não é o de atingir a honra nem a imagem
de pessoas. mas tão-somente preservar
o nome da Instituição para a qual, nós
trabalhadores, dedicamos longos anos
de nossas vidas.
.
É de conhecimento geral a série de
reportagens que vem sendo publicada
pela Folha de S. Paulo, sob o título "O
rombo da VASP--. que comprova que
a ECT efetuou pagamentos antecipados
de vultosas quantias relativas ao fretamento das aeronaves daquela companhia, que integram a Rede Postal Noturna.
Tal irregularidade (pagamento antecipado) seria compreensível se a ECT. no
período em que ocorreram as antecipações, não estivesse enfrentado dificuldades financeiras, de uma parte conseqüentes da política de contenção das tarifas públicas então vigentes e. de outras,
decorrentes de uma gestão inábil e temerária dos recursos da empresa.
Assim, no espírito de que sejam apurados os fatos, relacionamos os pontos
que julgamos merecedores de uma investigação profunda, que, em conclusão,
permita não só o julgamento do aspecto
meramente administrativo, mas principalmente político. através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito:
1. Em 1989, a ECT contratou cerca
de 4.400 trabalhadores sem o prévio concurso público. violando o art. 37, lI, da
Constituição Federal;
2. no mesmo ano e paralelamente às
contratações sem concurso. a ECT demitiu.. na quase totalidade sem justa causa.
mais de 2 mil trabalhadores;
3. a empresa vem realizando, desde
1989. cursos ministrados por consultoria
externa contratada sem licitação. que
transmite técnicas fascistas de combate
aos sindicatos dos trabalhadores ocupantes de cargos de confiança, que, por sua
vez. são obrigados a se desfiliar das entidades classistas:
4. no segundo semestre do ano passado, foi desenvolvido um processo de promoção por merecimento em que a maioria dos trabalhadores recebeu. no máximo, duaireferências salariais (14,5% de
aumento real), enquanto os ocupantes
de cargos de confiança ganharam até 11
referências salariais (cerca de 110.5% de
aumento real);
5. a empresa vem demitindo, desde
1989, Administradores Postais formados
pela Escola Superior de Administração
Postal. desrespeitando o art. 41 da Constituição Federal, uma vez que são trabalhadores concursados, e desperdiçando
todo o valor dispendido nos dois anos
e meio de sua formação. com aulas em
tempo integral;
6. estão em curso as 8.017 demissões
programadas pela Secretaria de Admi-
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nistração Federal para a ECT, as quais
custarão à empresa centenas de milhões
de cruzeiros em indenizações, que, para
serem pagas, obriga-Ia-á a tomar empréstimos na rede bancária, posto que
a ECT não dispõe de dinheiro em caixa
para efetivar esses pagamentos;
7. a ECT adquiriu. em 1989 e 1990.
cerca de 500 kombis e 253 caminhões
sem licitação, pagando as futuras antes
da total entrega das viatu'ras;
8. também foram adquiridas, à ENSEC Engenharia. equipamentos de triagem de correspondência tecnologicamente superados e sem licitação;
9. há denúncias de que as faturas da
Ticket Restaurante, fornecedora de valealimentação, estavam sendo pagas no
Banco Nacional - Agência do SIA - ,
com antecipação de 5 a 8 dias do vencimento;
10. há denúncias que os pagamentos
das faturas da UNISYS, empresa fornecedora de equipamentos de informática,
que mantém conta no Banco do Brasil,
estavam sendo pagas no Banco Nacional
-Agência do SIA;
11. há denúncias de que o balanço
anual da empresa foi adulterado. antecipando-se receitas internacionais previstas para o exercício de 1990. visando
apresentar um resultado irreal, que se
confirma pelo pedido de empréstimo de
Cr$ 1.04 bilhão feito ao Conselho Monetário Nacional. nos primeiros dias deste
ano;
12. há vários meses a empresa desconta dos salários dos trabalhadores contribuições para o Postalis - instituto de
seguridade privada ----;- mas não repassa
esses recursos ao mesmo. caracterizando, assim, uma autêntica apropriação indébita. que já atinge cerca de Cr$ 1.5
bilhão em débitos com essa instituição;
13. foram efetuados pagamentos antecipados das faturas da VASP, conforme
amplo noticiário da Folha de S. Paulo;
14. a empresa criou, no ano de 1989,
o SEDEX-VIP. que é um serviço especial de encomendas altamente danoso à
sua economia. porquanto emprega jatinhos especialmente fretados e estrutura
de apoio exclusiva. para uma demanda
insignificante, que não atinge aos 15 quilos por viagem de cada aeronave;
15. os dirigentes da empresa promovem verdadeiro festival de "viagens de
serviço". inclusive nos fins-de-semana,
fato já constatado pelo Secretario de
Controle Interno do extinto Ministro das
Comunicações;
16. há notícias de pagamentos antecipados à empresa Aerotáxi Abaeté, que
também integra a Reda Postal Noturna,
também efetuados no Banco Nacional
- Agência do SIA; as mesmas denúncias dão conta de que no mês de maio
de 1989 houve pagamento em duplicidade a essa empresa e que em 1" de março de 1991l a ECT concedeu um reajuste

de lO";" sobre os preços cobrados por
essa companhia, sem que obtivesse nenhuma contraprestação de serviço.
Por essas razões. julgamos contar com
() decidido apoio de Vossa Excelência
no sentido da instauração da CPI que
apurará tais desmandos.
Atenciosamente. Asclepíades Antônio
de Oliveira Filho, Diretor".
Era o que tinha a dizer.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados, o Supremo
Tribunal Federal assume, cada vez mais. a
função de guarda da Constituição. prevista
no art. 102 da nossa Carta Magna.
Mais de trezentas ações diretas de inconstitucionalidade tramitam na Suprema Corte.
revelando o acerto dos Constituintes ao ampliar a legitimação ativa para as argüições
de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais ou estaduais. Até a promulgação da Carta de SR, apenas o ProcuradorGeral da República tinha legitimidade para
representar contra a inconstitucionalidade de
leis. e o controle da constitucionalidade era
realizado difusamente nas decisões dos Juízes
e Tribunais, caso a caso. permitindo a sobrevivência no tempo de inúmeras leis inconstitucionais. O controle concentrado da' constitucionalidade revelou-se eficaz instrumento
de defesa da Constituição. como aliás. assinalou o Ministro-Presidente Nerv da Silveira
em seu voto contra o Decreto IÍ" 99.300. que
reduzia ilegalmente os vencimentos dos servidores postos em disponibilidade pela Reforma Administrativa do Presidente Collor.
Na histórica decisão de ontem, o Ministro
Nery da Silveira assinalou que o instituto da
disponibilidade só foi usado como instrumento punitivo para o servidor público nos Atos
Institucionais n'" 2 e 5 e na Emenda Constitucional n'.' I, outorgada pela Junta Militar em
1969.
Historicamente. o funcionário ~m disponibilidade sempre percebeu vencimentos integrais, desde a Constituição de 1946.
O Significado político da decisão do S)"F
é evidente - o Governo Collor não pode
persistir em uma sistemática agressão à Constituição Federal. que jurou cumprir e defender.
O conjunto de Medidas Provisórias edita,;
das pelo Governo Collor contém inumeráveis
violações à Constituição e pouco a pouco,
na medida em que o STF julga as ações de
inconstitucionalidade. será restabelecido o
império da Constituição.
Até o momento, parece-nos que o Governo Collor insiste em desconhecer o sentido
político das decisões de nossa Corte constitucional.
O Presidente Collor tenta levar à prática
política o chamado "estilo Dunga", levando
de roldão as instituições republicanas.
O insucesso da Seleção Brasileira nos campos da Itália deveria servir de advertência
ao afoito Presidente Collor.
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A regra do jogo institucional é a Constituiçã(1. que prevê a independência, a harmonia e o equihbrio entre os poderes e que não
pode ser violada impunemente, sob pena de
colocar em risco a ordem democrática. ,
O Presidente já levou cartões amarelos dos
juízes da Suprema Corte. Esperamos que.
doravante, passe a respeitar a Constituição.
fora da qual não pode haver vitória nem salvação para as instituições democráticas.
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. de três em três
anos. o Municípios de Garibaldi. no Rio
Grande do Sul. re·aliza uma das mais ·alegres
e "borbulhantes" festas do país, a Fenachamp - Festa Nacional da Champanha, resultado do trabalho sério. duro e sacrificado
do produtor rio-grandense.
A produção vinícola esta em crise e precisa
ser prestigiada.
Responsável pela produção de mais de
90% do champanha nacional. Garibaldi é
considerada "a metrópole brasileira do champanha" e espera receber, de 6 a 9 de julho.
durante a quarta edição da Fenachamp. milhares de turistas vindos dos mais diversos
pontos do País e também dos países vizinhos.
Esta será uma festa de muitos atrativos,
tanto para a população local como para os
turistas. em que serão mostrados durante os
3 dias de sua realização. as tradições e a cultura dos descendentes de italianos na região,
tais como a gastronomia. danças. canções,
h,[bitos e costumes. aliados aos avanços do
setor vinícola.
É neste evento que as cantinas da região
expõem seus lançamentos no setor e o champanha é servido à vontade. Na entrada, são
entregues as taças. e o champanha é oferecido
em garrafas abertas na hora. em quiosques
distribuídos no parque.
O Parque da Fenachamp, onde se realiza
o evento, possui uma área de 12 hectares
e, pelas suas características. já se constitui
numa das atrações da festa, com seus pavilhões de exposições, pavilhão de festas,
quiosques, Memorial de Colonização Italiana, parque de rodeios. lago com pedalinhos,
camping, restaurantes, bosques com churrasqueiras e áreas de lazer.
A demonstração dos valores italianos no
Memorial da Colônia, uma réplica de uma
comunidade interiorana, com igreja. cancha
de bocha, campan'ário, serraria, estábulo.
forno, adega, casa do colono. videiras e horta, é outro grande destaque. Além disto, o
turista por percorrer o roteiro de visitação
das cantinas de Garibaldi. composto de sete
empresas.
Dentro da programação da festa acontecerá também o III Simpósio Latino-Americano de Viticultura e Enologia, o VI Congresso Brasileiro de Viticultura e Enologia
e a IV Jornada Americana de Viticultura e
Enologia. reunindo cerca de 500 técnicos de
mais de 10 países tradicionais do setor vinícola.
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A par do registro que ora faço desta tribuna, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, e
do convite que aqui deixo para que visitem
Garibaldi durante a VI Fenachamp, como
em qualquer época do ano, gostaria de expressar meus cumprimentos à operosa e dinâmica equipe organizadora da festa, na pessoa
do seu Presidente. Sr. Ambrósio Chesini. e
do Sr. Prefeito Municipal, Sr. Vandenir Miotti, extensivos a toda a populaçâo desse progressista Município, na certeza de que o evento, a exemplo dos anteriores. será coroado
do maior êxito.

Para isso aqui nos encontramos, para isso
aqui estamos prontos a aprovar o projeto democrático e justo desta Câmara em benefício
do povo trabalhador deste País!

Sr. Presidente. Sr,es e Srs. Deputados, trago outro assunto: durante o mês de março
próximo passado, dois Municípios sul-matogrossensesvivenciaram suas datas comemorativas: as cidades de Antônio João e Ribas
do Rio Pardo, cujos aniversários transcorreram. respectivamente. nos dias 18 e 19.
Como representante legítimo da gente de
Mato Grosso do Sul, não poderia deixar de
cumprimentar, desta tribuna. os dirigentes
o SR. GANDI JAMIL (PDT - MS. Pro- do Executivo e do Legislativo daq'uelas muninuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidencipalidades. Assim é que registro meus votos
te, Sr" e Srs. Deputados. estamos hoje vivende êxito perene na consecução de suas tarefas
do, neste País. um dia que pode ser um marco
aos Prefeitos Ovaldete Coinete, de Antônio
na nossa História, como a data em que o
João. e José Miguel Sanches Vigilato, de Ripovo representado neste Parlamento diz
bas do Rio Pardo.
"não" ao autoritarismo, à forma autocrática
Ao lado desses votos, deixo, neste pronunde governar mediante medidas impositivas
ciamento, Sr. Presidente, meus protestos de
constantes. em pleno tempo de democracia
elevado apreço pelo profícuo trabalho que
constitucional.
vem sendo desenvolvido pelos Srs. VereaSinto-me especialmente honrado de poder
dores nas Câmaras daqueles Municípios, enaqui estar. em BrasJ1ia, para participar desse
quanto defensores árduos dos interesses e dos
ato no mínimo inusitado, em que o povo se
anseios de suas comunidades.
sobrepõe ao poder governante, discutindo.
Sr. Presidente. Sr'; e Srs. Deputados, deseéjcordando e votando uma lei democrática e
jo ainda registrar neste Parlamento os anivercondigna para seu próprio salário, em detrisários de dois importantes Municípios do me!!
mento de uma iniciativa unilateral do Poder
Estado natal, Mato Grosso do Sul, Trata-se
Executivo de fazer valer. coercitivamente.
das datas comemorativas de Coxim e Brasisua vontade singular, no que tange à remumelândia.
ração de tantos quantos são os trabalhadores
No dia 11 de abril comemorou-se o aniverbrasileiros.
sário da progressista Coxim, pelo que firmo
O Projeto n" 5.340/90, elaborado pelos nosmeus cumprimentos especiais ao Prefeito Flásos líderes na Câmara. é a resposta dos nossos
vio Garcia da Silveira Neto e ao Vereadoreleitores à Medida Provisório n" 193, do GoPresidente da Câmara Municipal, Nacyr Governo Federal. O nosso projeto trata de uma
mes Proença. bem como votos de congratupolítica que abriga todos os s€rvidores brasilações às demais autoridades daquela municileiros, sem discriminações e, sobretudo. volpalidade e à comunidade como um todo.
tada prioritariamente para aqueles detentoBrasilândia teve sua data maior comemores de menores salários, resguardando-lhes
rada no dia 25 de abril. Pelo profícuo trabalho
a integridade moral ante essa instabilidade
moral que volta a ameaçar a sociedade nacio- . executado à frente do Executivo daquela cidade. registro meus cumprimentos ao Prenal.
feito José Cândido da Silva. Também faço
Eu não poderia deixar de ressaltar. Sr. Prequestão de deixar inscrito nos Anais desta
sidente. o mérito indiscutível do projeto de
Casa meus votos de êxito perence aos Verealei desta Casa, mantendo à princípio da irredores de Brasilândia, representados pelo seu
dutibilidade do salário. inclusive á níveis
Presidente, Marcílio Borges Pedroso. Conreais, aliado ao fundamento da livre negociagratulo-me, pois, com todos os habitantes
ção coletiva, sem, contudo, exclui!' as vantadeste Município, que tenho a honra de neste
gens asseguradas aos trabalhadores li.!' norCongresso representar:
mas coletivas. Era meu dever intrah;ferível
Sr. Presidente, Sr"'~ Srs. Deputados, "os
aqui estar para dividir com V. Ex" meus nodiscursos dos homens de hoje em nada se
bres pares, e com cada um de meus eleitores.
responsabilizam pela ecologia do amanhã e
essa responsabilidade que me foi concedida
pela sobrevivência da geração futura."
pela investidura na missão de Deputado FeNo dia 5 de junho comemorou-se, em todo
deral, representante do Mato Grosso do Sul.
o mundo, o Dia Internacional do Meio AmOs reajustes mensais são imprescindíveis
biente. Vozes, gestos e atos ecoam pelo espa- '
hoje, quando o Governo Federal ainda insiste
ço, em busca da atenção da própria humanino discurso retórico de que a inflação está
dade para a vida em si. Oriundo do pantanal,
controlada, sem chances de maiores acréscitalvez o maior santuário ecológico da terra,
mos. Novas balelas, Sr. Presidente! Novas
eu não poderia calar-me diante deste Parla,ilusões, Sr" e Srs. Parlamentares. Faz-se mismento.
ter, nesse momento crucial, que nossos trabaE é como Deputado Federal, ex-Constilhadores estejam protegidos, alicerçados em
tuinte, que aqui estou para registrar a imporrespaldos práticos, sem riscos de novas surtância do nosso trabalho para a sociedade,
presas desagradáveis e, principalmente, ininscrevendo no Texto Magno as diretrizes esjustas.
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'senciais do meio ambiente, enquanto direito
individual e dever social, enquanto obrigação
do Estado, enquanto norma jurídica básica.
Acredito que o art. 225 da nossa Constituição é uma das nossa maiores contribuições
aos nossos eleitores e patrícios. Orgulho-me
de ter sido um dos participantes da Assembléia Nacional Constituinte, por' motivos diversos. Mas não posso, Sr. Presidente. omitir
o fato de que o Capítulo relativo ao meio
ambiente, inserido no Título VIII - Da Ordem Social - é um dos maiores desses motivos.
Em dezembro de 1984, no jornal O Estado
de S. Paulo. Rubens Naves, entre tantas brilhantes considerações. enfocava a importância da participação jurídica no desenvolvimento e na compreensão da ecologia.
Sr. Presidente, leio o artigo daquele nobre
jornalista, para que fiquem registradas nos
Anais desta Casa as reclamações e demandas
da sociedade brasileira. no que tange ao meio
ambiente. quando ainda ensaiávamos a formação do nosso Congresso Constituinte:
"( ... ) Acho até desnecessário lembrar
que a questão do meio ambiente pela
sua natureza complexa - envolve a vida
na terra cuja origem e ,desenvolvimento
ainda permanecem em muitos aspectos
desconhecidos - deve ser matéria de
discussão multidisciplinar. Portanto, seja na elaboração de diretrizes, seja nos
instrumentos de sua implementação ou
fiscalização. enfim em quase todas as
inúmeras facetas, que a matéria possa
comportar. ao lado dos técnicos das mais
diferentes áreas do conhecimento, ao lado das mais diversas especialidades, deve também ser uma prerrogativa do jurista a sua participação, seja na elaboração de políticas e diretrizes ambientais
como também na tarefa de dotar as sociedades de um instrumental jurídico
atuante e eficaz.
Não há dúvida que um outro dado não
pode ser ignorado na discussão desse tema: a aparente contradição que há entre
crescimento econômico e preservação
ambiental. A imagem que nos aflora é
a do lendário Janus e a das suas duas
faces: se o indivíduo e a sociedade de
que participa têm o direito de zelar pela
suas copcHcnf''i amhif'?",,,,!;t·

-

i.",1

...

ve;

por questões dramáticas de sobrevivência - também de nada valeria o exercício desse direito se a defesa que eles
erguem para assegurar as suas condiçües
ambientais fosse de tal forma poderosa
3 ponto de inibir õ crescimento econô,nico dessa própria sociedade. Nesse ca::;0, essas salvaguardas ou levariam à perpetuação da sua pobreza ou conduziriam
II indivíduo a se desestimular e abando['ar as potencialidades que visassem ao
i'lcremento das atividades económicas,
cu mesmo a abandonar as que estíves~
s ~m já em desenvolvimento.
Portanto, não pode a questão ser enfoc,lda separadamente como, por inúme-
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ras vezes, tem sido: de um lado os conservacionistas e de outro os tecnocratas.
Essa pseudo lufa e a oposição é uma
visão priméiria e simplista da questão e
destituída de completa racionalidade. O
direito ao trabalho é tão sagrado como
direito à sobrevivência e ambos constituem elemcntos indispensáveis no conjunto dos direitos da pessoa humana.
Mais uma vez, permita-me reprisar, a
complexidade do ser humano e da vida
no globo exige soluções políticas e instrumentos igualmente complexos. Complexidade não é sinônimo de antinomia, de
oposição insolúveL mas sim de capacidade para compreender e harmonizar fatos aparentemente opostos: complexidade exige desafios de criatividade (o que
felizmente no homem é uma capacidade
ilimitada e a História tem apresentado
inúmcras provas desse fato), pertinácia
e até certa obstinação em conciliar elementos diferentes em prol de um ideal
comum.
Assim sendo, a realidade que salta à
vista é a de que é necessário apoiar os
esforços para as políticas que visem incrementar o desenvolvimento material
e social das sociedades, mas igualmente
há que se impor parâmetros mínimos e
máximos para disciplinar os meios para
se obter esse crescimento. Em nome do
crescimento não se pode permitir que
vidas humanas sejam ceifadas ou mutiladas, como também não podem ser exigidas condições de trabalho para os indivíduos que inibam qualquer esforço para
viabilizar uma atividade que vise o crescimento dessa própria sociedade, porque
também a sociedade depende desse crescimento e a sociedade contemporânea
pela extrema complexidade de seu interrelacionamento, não pode se dar ao luxo
de destruir as redes de comunicação já
estabelecidas, os patamares de crescimento já alcançados, prescindir do grau
tecnológico já apreendido, da experiência histórica já vivida.
A harmonização dessas duas faces talvez seja o desafio maior a ser enfrentado,
principalmente pelas sociedades carentes de capital e tecnologia que sentem
uma pressão maior para o aproveitamento indiscriminado de seus recursos naturais e a necessidade de imprimir um ritmo veloz ao seu desenvolvimento de tal
modo que esse esforço seja capaz de arrancá-las, imediatamente, da estagnação
em que porventura possam encontrar-se
e colocá-las em grau de competir com
as sociedades mais avançadas. Esse açodamento tem levado a mutilações irreparáveis da natureza em geral e, em especial, ao próprio homem. (No Brasil, por
exemplo, o pólo petroquímico da Baixada S:mtista.) Essa preocupação, creio,
deve 'ê:;tar sempre presente nas discussões .hre o tema. A coibição dos abusos, ,. !Íscalização das regulamentações
existentes não podem faltar nesses mo-

mentos. Mas, a priori, também não se
podc partir de uma posição desconfiada
e temerosa do crescimento. A harmonização tem que prevalecer e ela deve
ser implementada, ainda que seja por
etapas e tenha que passar por est,igios
de transição. Porém, deve prevalecer a
principal tônica dos debates, como o enfoque mais apropriado ao problema (... )
Como todos os aspectos da vida social
se desenvolvem segundo as regras do Direito, a disciplina jurídica nâo poderia
ter ficado à margem dos acontecimentos.
Um exemplo destacado foi o advento da
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n" 6.938/81) e outros diplomas legais mais recentes. Menos destacado, como lembra René Ariel Doti, foi
a ação 'do Direito Penal Brasileiro na
tutela dos elementos que formam o meio
ambiente, como também. devo lembrar.
os obstáculos que ainda ,existem a frear
e inibir a atuação das chamadas entidades conservacionistas, que não têm reconhecida legitimação para postular em
juízo contra a lesão dos direitos ambientais.
A nosso ver, um dos pontos de partida, para tornar eficaz a defesa do meio
ambiente e a permanente atenção que
se dá a essa questão nas grandes decisões
do setor econômico nacional. por parte
dos planejadores, administradores e políticos responsáveis pelo destino do País,
constitui a inserção, como norma constitucional. do direito do cidadão a um ambiente ecológico que não lhe cause danos
individuais e não possa comprometer os
meios de sobrevivência da sociedade como um todo. Creio que essa sugestão
tem a sua oportunidade quando insistentemente se fala na convocação de uma
Assembléia Nacional Constituinte, e se
firma, na consciência da sociedade brasileira, a sua necessidade impostergável.
Nesse momento, acredito. deva essa
questão merecer uma reflexão aprofundada.
Freqüentemente, deparamo-nos com
o pensamento de que inúmeras disposições constitucionais apenas refletem
preocupação dos legisladores em mostrar sua identidade com avanço social
previsto em outros países ou retletindo
o ideário da época, Esse pensamento reforça a idéia de que inúmeras normas
constitucionais são, apenas, programáticas, sendo sua eficácia, relativa.
Por outro lado, verificamos que essas
cartas superiores, mesmo quando elaboradas por governos autoritários e antidemocráticos, trazem em seu conteúdo determinações liberais e progressistas, o
que gera, também, incredulidade no que
diz respeito ao seu implemento.
Inobstante essas considerações, como
assevera Celso Antônio Bandeira de Mello, numa ampla reflexão sobre a eficácia
das normas constitucionais (RDP 57/58),
a consagração dos direitos individuais -
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ao nível constitucional - "corresponde
ao soerguimento de uma paliçada defensiva do indivíduo perante o Estado" e
"a consagração dos direitos sociais retrata a ereção de barreiras defensivas do
indivíduo perante a dominação econômica de outros indivíduos".
A Constituição é um conjunto de normas jurídicas estabelecendo comportamentos obrigatórios para os cidadãos e
para os órgãos do Estado. É a lei hierarquicamente superior às demais, a quem
todos devem obediência, sob pena de
os atos que a contrariem serem considerados nulos. Inobstante a existência de
normas que impliquem a necessidade de
regramento futuro, toda norma constitucional é eficaz. Imediatamente permitem
os cidadãos argüirem a constitucionalidade dos atos praticados em desacordo
com o seu texto e imporem ao jurista
(seja ao doutrinador. parecerista, ao juiz
e outros) a obrigação (dever jurídico)
de interpretar qualquer ato ou relaçâo
jurídica de conformidade com o preceito
contido na Constituição.
Evidencia-se, dessa forma. a necessidade de serem estabelecidas. a nível
constitucional. as normas de proteção
ambiental. L .. )
Basicamente, sem prejul'zo de sua inserção no plano sugerido. entendo que
deva ser explicitado no texTO constitucional:
a) o direito de todo cidadão gozar de
um ambiente sadio e equilibrado, desfrutando de qualidade de vida, de acordo
com sua personalidade. Este direito deverá ser complementado com o direito
de ser informado sobre as condições do
meio ambiente e os impactos que as atividades humanas desenvolvem ou poderão
vir a desenvolver sobre ele, e de participar da definição da política nacional
do meio ambiente;
b) o estabelecimento de competências, definindo, dentro do princípio federativo. as atribuições harmonizadas da
União, Estados e Municípios para legislar e cuidar das questõcs ambientais, a
nível das atuai.s exigências, Destac,\-se
a necessidade da criaçâo de um Minis, ;" do Meio Ambiente, que poderá
rdenar e reunir as atividades, inclusive de recursos naturais, desenvolvidas
esparsamcnte por inúmeros órgãos e ministérios;
c) a fixação de diretrizes. na concessão de recursos e obtenção de empréstimos, de conservação dos recursos naturais, com o objetivo de estabelecer produção contínua dos renováveis e uma otimização de uso dos nâo-renováveis:
d) a incorporação da educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive através dos meios de comunica.ção de massa.
A consciência ecológica se amplia com
a compreensão dos componentes importantes da vida social.
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Nesse sentido, a constatação de que
a sociedade passa a questionar e participarcadavei mais das decisões sobre
o que lhe convém traz a esperança de
um recrudescimento da defesa do meio
ambiente.
O estabelecimento de princípios, o
aperfeiçoamento das normas e institutos
relativos ao Direito Ambiental é tarefa
dos juristas que podem prestar valiosa
colaboração na luta por melhores condições de vida.
Destaca-se, pela sua relevância, a necessidade de se fixar, como norma constitucional, o direito a um ambiente ecologicamente puro.
Numa linguagem objetiva, relacionar
as questões ambientais e direito, é refletir sobre liberdade, o Estado, o poder,
a comunicação, a informação e tomar
consciência da necessidade de liberar
tempo para os setores da vida pública
e política, que dizem respeito a todos
nós, enfim assumir nosso papel de juristas e cidadãos.
As propostas elencadas se coadunam
com as necessidades que estamos sentindo no tratamento das questões ambientais e, uma vez legitimadas através da
sua normatização por uma assembléia
constituinte, reveladora da vontade popular, garantirá sua plena aplicabilidade
constituindo assim importante instrumento de luta na defesa do meio ambiente ...
É de se ver, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que em muito correspondemos aos
anseios do nosso povo, dedicando-lhes o Capítulo do Meio Ambiente na nossa Carta
Constitucional e, hoje, regulamentando seus
dispositivos, de forma a tornar eficazes as
diretrizes e políticas ambientais que, unilateralmente, mas com nossa anuência, serão responsáveis pela preservação de nossas obras
e conquistas!
Era o que tinha a dizer.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurs o.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, vítimas de terrível desastre rodoviário, ocorrido próximo à
cidade de Morrinhos, no Estado de Goiás
faleceram no dia 18 deste mês de junho os
líderes ruralistas paulistas José Carlos Cavina, com 32 anos de idade, e Eli Maróstica,
com 26 anos de idade, ambos Diretores da
Associação dos Produtores e Industriais de
Mandioca do Estado de São Paulo. No mesmo acidente ficaram feridos seus acompanhantes Aparecido Ronchi, também Diretor
da mesma Associação, e os empresários Antônio Cavina, Antônio Botega e Antônio
Borges.
Participariam eles em Brast1ia, Sr. Presidente, de importantes audiências, visando à
solução de problemas que afligem o setor
mandioqueiro nacional, principalmente na
área do crédito rural. Tinham audiência marcada inclusive com a Ministra Zélia Cardoso
de Mello.

Ao registrar tão infausto acontecimento.
que enlutou a cidade de Cândido Mata, no
Estado de São Paulo, de onde tinham vindo,
e também a agricultura paulista, faço-o solidarizando-me com aS'famJ1ias enlutadas, com
a cidade de São Paulo, citando palavras textuais do Presidente da Associação dos Produ. tores e Industriais de Mandioca do Estado
de São Paulo, José Reynaldo Bastos da Silva:
"Sacrificaram-se na promoção. do bem
comum. São mártires na defesa das causas nobres da agricultura nacional, em
particular do seu sofrido setor mandioqueiro, penalizado injustamente por atitudes políticas de impacto altamente destrutivo ao desenvolvimento desse importante segmento produtivo. Que esta tragédia sirva de' alerta aos nossos governantes, no sentido de olharem com a devida seriedade e a justa sensibilidade para os gravíssimos problemas que afetam
a nossa agricultura."
Era o que tinha para dizer.
O SR, ÁTILA LIRA (PFL - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
,e Srs. Deputados, o Governo Federal enviou
para o Congresso 'projeto de lei que trata
da alteração do estatuto dos funcionários civis
da União, autarquias e fundações. Em lugar
do projeto de estatuto, que já estava em fase
final de apreciação na Câmara, o Governo
enviou outro tratando apenas do regime jurídico único para os servidores e impedindo
a retirada imediata do Fundo de Garantia
dos atuais celetistas que passarem a estatutários.
A nova proposta evitará também o recolhimento do FGTS por parte do Governo, inclusive para os celetistas estáveis colocados em
disponibilidade. O projeto prevê que todos
os celetistas passem a estatutários, desde que
tenham ingressado no Serviço Público Federal mediante concurso ou sejam considerados
e:st;íveis pela Constituição. Quanto ao saldo
do FGTS, o projeto prevê a transferência
para conta de poupança, aberta em nome
do funcionário da Caixa Econômica Federal,
podendo ser retirado apenas segundo as normas em vigor do FGTS, ou em cinco parcelas
anuais, iguais e resgatáveis de 1991 a 1995.
Era o que tinha a registrar.
O SR, MENDES RIBEIRO (PMDB-RS.
Pronuncia o seguinte ·discurso.) - Sr. Presidente e ilustres Parlamentares, o consenso,
para usar o termo em moda, não custou muito. Menos de dois meses, se tanto. E, quando
chegou, foi de vez. Até os mais duros defensores da tese contrária silenciaram. Claro,
seguiram fazendo o jogo das aparências, na
vã tentativa de agradar a Deus e ao diabq.
Entretanto, quando a conversa ficou definitiva e as testemunhas pareceram confiáveis,
deixaram escapar a concordância.
No princípio, a euforia pintou além da realidade. Tudo pareceu possível no reino do
faz-de-conta de quem pensava ter a solução
até para a impossibilidade. Vinte e quatro
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huras depljü., poeira sentada, o quadro clareou. Teoricamente. tinha sio um duro golpe
nos padrões das escolhas dos caminhos. A
contestação do até então rotineiro. Qual! Verificações feitas, os prisioneiros eram os mesmos. No país do "jeitinho", as pessoas jurídicas custaram um nada para traçar seus rumos.
E, num abrir e fechar de olhos, os cruzados
foram transformados em cruzeiros. Incontáveis fórmulas inundaram a praça. Golpes, do
simples ao inimaginável. se sucederam. No
frigir dos ovos, as empresas resolveram seus
problemas e as classes médias e a nem tão
média, misturadas aos especuladores, pagaram o pato. Estou equivocado?
Hoje, a verdade passa tranqüila. Quem
tem cruzado faz parte do rol de pequenos
poupadores. Da gente de boa fé. De quem
não encontrou consultor para. ensinar os desvios ou - a maioria do povo, creiam, é assim
- quem ainda acredita na vitória final da
lisura e da lealdade.
Não mudei de ideia. Perfilo-me entre as
pessoas desejosas de um resultado positivo.
Separo, é meu dever, a busca do brilho fácil
pela crítica vazia, da observação válida para
a recuperação de nossa Terra. Se as autoridades responsáveis estão certas, melhor., Porém, se na prática, são fundadas as suspeitas,
por que não jogar aberto?
Com este estado de espírito, questiono a
validade do silencio do Executivo. Se restam
somente os pequenos poupadores e os peixes
graúdos andam em mar alto, por que não
buscar o meio-termo atendendo aos apelos
do Congresso? Somaria - e muito - para
governantes e governados, se quem burlou
- se burlou - fosse identificado e os autores
dos desvios cumprindo promessas de campanha, fossem entregues à opinião pública.
Guardado o contexto, é inequívoca a desilusão. A falta de confiança pode abalar as
estruturas de um trabalho que os de bem ainda julgam sério e bem- intencionado. Afinal,
a verdade é arma insubstituível de quem tem
a boa causa.
O SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, recebi hoje documento procedente do CRMV no Estado
do Espiríto Santo, narrando as conseqüências
danosas que poderão advir da reforma administrativa do Governo Federal, que atinge
os programas das Delegacias Federais de
Agricultura nos Estados.
Reconhecendo a gravidade e a importância
dos fatos, peço a V. Ex' a transcrição, nos
Anais desta Casa, de dois documentos: um,
dirigido a este Deputado comunicando os fatos, e o outro encaminhando ao Sr. Ministro
da Agricultura, fazendo uma considerada explanação de toda a situação que poderá ocorrer se tal decisão persistir.
Seguem em anexo Sr. Presidente, os documento assinados pelo presidente do CRMVES, Dl'. José Carlos Marangoni.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA EM VITÓRIA·
E. SANTO - 16' REGIÃO
Vitória (ES), 12 de junho de 1990.
OF. n" 056.
Excelentíssimo Scnhor Deputado.,
Estamos encaminhando a V. Ex'., copIa
do ofício n" 051 de 7 de junho de 1990, do
Conselho Regional de Medicina Veterinária
- Vitória - ES., endereçado ao Ministro
da Agricultura.
Tal iniciativa visa tentar manter os programas das Delegacias Federais de Agricultura
nos Estados, uma vez que se prenuncia através dos estudos que ora se desenvolvem com
a reforma administrativa, uma possível diminuição na importancia desses órgãos nas unidades federativas consideradas pequenas, co·
mo é o caso do Espirito Santo.
O Espírito Santo tem o Porto de Capuaba,
a ponta de um grande funil cuja interlândia
atinge até a região do cerrado de Góias e
Minas Gerais compondo uma grande estrutura portuária com silos de capacidade acima
de 60.000 toneladas para armazenamento de
grãos, com embarque automatizado, tendo
conexão rodo ferroviário em toda sua abrangência, o que o torna parte de um grande
corredor de exportação.
O Porto de Vitória é o grande exportador
de café, bem como importador de cevada ,
trigo, corretivos e adubos.
O Estado exporta atualmente carne bovina
para o Mercado Comum Europeu, Países
Árabes, Israel, Antilhas Holandesas, Argentina e Hong-Kong, além de atender o Mercado Interno do Rio de Janeiro. estando habilitado através o FRISA - Frigorifico Rio
Doce SIA. - Colatina - ES. a exportar para
outras nações.
Quanto ao setor de pescado o Estado exporta peixes e crustãceos para os Estados
Unidos, Itália, França, Canadá, Espanha,
Grécia, Japão e Portugal, abastecendo internamente o Rio de Janeiro e São Paulo.
Mantém o Estado um grande Parque Industrial ligado a produção de leite sendo um
dos principais fornecedores para o Rio de
Janeiro.
O Estado apresenta grande produção de
cacau, estando entre os três maiores produtores do Brasil.
Tem o Estado uma posição geográfica estratégica no controle de molestias dos ani·
mais, pois é um corredor de passagem de
animais vivos do Leste e Nordeste de Minas
Gerais e Sul da Bahia para o Rio de Janeiro,
bem como do Sul do Brasil para o Nordeste,
adquirindo vital importância nas campanhas
sanitárias do Estado e dos limítrofes.
Baseado nos fatos narrados, gostaríamos
de enfatizar a necessidade de um tratamento
especial para um pequeno Estado, grandemente voltado para a exploração agropecuá,ria.

Sendo o que tínhamos para o momento,
aproveitamos a oportunidade para renovar
protestos de estima e consideração.
Respeitosamente. José Carlos Marangoni
CRMV-16 - 002 Presidente.

ar.

Vitória (ES), 7 de junho de 1990
N" 051

Exeelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura e Reforma Agrária,
A presença do Ministério da Agricultura
nos Estados tem se reduzido historicamente,
quer pela eliminação das causas que justifi·
cavam atividades específicas, quer pela delegação de competência a Estados e Municípios
para a realização de tarefas que constitucionalmente não são de execução obrigatória
por Servidores Públicos Federais. Alguns
projetos especiais, devidamente executados
dentro do prazo previsto, tiveram seus organismos executores extintos, p. ex. Agiplan,
Planam, Gecofa, entre outros.
Convenientemente reduzidas a uma estrutura suficiente para realizar aquelas tarefas
reconhecidamente indelegáveis, as DFAs
têm cumprido seu papel com eficiência e seriedade, mostrando sempre de maneira eficaz
e tecnicamente estruturada a presença do
MA onde ela se faz necessária. As atividades
do Ministério da Agricultura hoje, estão resumidas à fiscalização, controle, inspeção e certificação, distribuídas entre Serviços eminentemente técnicos que trabalham com o apoio
fundamental das duàs redes laboratoriais: Lanara e Lanarv.
As atividades descritas abrangem as etapas
de produção, trânsito e distribuição de insumos e produtos finais, desde os materiais de
reprodução animal e vegetal até sofisticados
produtos de origem animal elou vegetal destinados ao mercado internacional. Aliás, especialmente neste campo do mercado internacional, onde filigranas da legislação sanitária
obrigam um trabalho diuturno de Médicos
Veterinários e Engenheiros Agrônomos junto a portos e aeroportos, tem-se caracterizado
mais nitidamente a necessidade da existência
de uma estrutura do MA no local, para permitir rapidez nas tomadas de decisão e nas
ações, Um cuidado especial seria alocado em
áreas mesmo dentro de Estados onde se iniciam povoamento de animais nas grandes extensões de colonização, em zonas isentas de
doenças dos rebanhos, ou áreas já livres devido as lutas sanitárias. A tramitação demorada
de processos de liberação de impo11ação elou
exportação podem por em risco a integridade
de produtos ou acrescentar a estes, alguns
custos que tornem impraticável sua posterior
comercialização.
.
As ações de fiscalização, mormente aquelas desenvolvidas nos postos das divisas estaduais visando coibir o trânsito não permitido
de produtos de origem animal ou mesmo de
animais vivos, bem como de mudas vegetais
que não devam ser deslocadas por problemas
sanitários, também exigem ações rápidas que
s6 podem ser executadas quando existe no
Estado uma: estrutura com poder decisório.
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Ações de controle de material de reprodução de mamífero e também de aves, demandam atitudes e decisões rápidas quando
não imediatas, e, nem sempre estas decisões
são de competência do técnico que executa
o controle.
A certificação, especialmente de sementes,
é um processo que demanda rapidez na ação
sob o risco de comprometimento do poder
germinativo do material. Esta rapidez só pode ser conseguida quando o produtor pode
acionar com facilidade o técnico do MA localizado em seu próprio Estado e este técnico
conta com o apoio e o respaldo necessário.
A nefasta tradição existente em nosso País,
de considerar lentas e complicadas as deci·
sões na área do Serviço Público Federal, tem
sido quebrada pelo trabalho de algumas
DFAs que por sua organização atual conseguem agilizar os processos de sua competência e que, se modernizadas ainda mais em
alguns aspectos, poderão tornar-se organismo mais ágeis e prestativos.
A agilização de serviços pretendida passa
obrigatoriamente pelo redimensionamento e
redirecionamento de alguns serviços técnicos. O atual Serfa - Serviço de Fiscalização
Agropecuária, das DFAs, pode ter sua estrutura montada de tal maneira a exercer todo
o trabalho de fiscalização afeta ao MA nos
Estados, incluindo material de reprodução
animal e vegetal, vegetais e animais vivos,
produtos industrializados, primários e matéria prima, além de produtos de uso veterinário, aqueles destinados à alimentação ani·
mal e insumo de uso na agricultura. A fiscalização se daria no trânsito desses materiais,
seria executada em postos fixos e móveis,
portos, aeroportos e agências do correio. Ostentando uma organização e estrutura semelhante àquelas da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, o Serfa porposto seria um organismo forte, respeitado
e com possibilidade de fazer cumprir as diversas legislações que regem a produção, trânsito e comercialização de todos os materiais
citados.
Os organismos de inspeção - Serpa e aqueles de inspeção/fiscalização - Serpv
- para cumprirem hoje as funções que lhes
são acometidas necessitam ampliar em muito
seu quadro funcional;além de serem supridos
com um volume considerável de recursos financeiros. Sua reestruturação, com fixação
de maior parte do efetivo em ações realmente
indelegáveis, faria com que houvesse uma
possibilidade de funcionamento mais amplo
sem a dependência tão estreita de recursos
financeiros. É constrangedor saber-se que pela estrutura atual, a inexistência de recurso
financeiro para deslocamento de pessoal, impossibilita a execução de determinadas tarefas, debilitando o serviço como um todo e
mesmo prejudicando a imagem do MA junto
ao contribuinte,
Os Sersas - hoje com a quase totalidade
de suas atividades já delegadas, podem, convenientemente redimensionados, partirem
ao encalço de novas metas, deixando a execução das campanhas já implantadas a cargo
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de Estados e Municípios. Pelas suas características altamente técnicas' são grupamentos
que deveriam estar voltados permanentemente ao estudo e estruturação de sistemas
de controle ou erradicação de zoonoses, delegando ulteriormente a fase de execução.
Apenas as campanhas que são motivos de
acordos internacionais deveriam merecer o
acompanhamento do MA.
Raciocínio idêntico se aplica à área de Defesa Sanitária Vegetal nos Estados executada
pelos Serdvs.
Assim, para todos os serviços hoje existentes, sobram possibilidades amplas de melhoria e dinamização de atividades, principalmente se for observada toda a gama de serviços já prestados por cada um dos grupamentos técnicos que compõem uma DFA. Ressalte-se entretanto a necessidade absoluta da
existência no Estado de uma estrutura que
além de ágil tenha poder de decisão, o que,
sem qualquer dúvida traz o indispensável
apoio ao trabalho técnico, enfatizando ainda
o caráter federativo e o valor junto ao usuário
direto.
Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração,
Respeitosamente, José Carlos Marangoni,
CRMV-16-0022 - Presidente.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.' Deputados, chegamos ao
final do semestre legislativo coincidindo com
a repercussão dos cem dias do Governo Collor e da bombástica edição da Medida Provisória n" 193. Em relação aos cem dias de
governo, apesar do triunfalismo e do otimismo manifestados por setores governamentais, podemos dizer que esses três meses
significaram um festival de trapalhadas técnicas e jurídicas, que revelou um governo desencontrado, em permanente confronto com
á lei e desrespeitando a própria Constituição.
Embora partilhe do desejo nacional de que
encontremos uma saída para a crise econômica e social que castiga nosso País, não podemos mergulhar nesse "mar de rosas", em
que o Governo Collor se arvora, de forma
passiva, sem fazer uma análise mais profunda
do que realmente ocorre hoje no "Brasil co!lorido".
De .fato, identificamos corno o saldo mais
positivo desses dias o clima de revanchismo
e o terror implantado na população. Os cem
dias do Governo Collor ficaram marcados pela perseguição e pela implantação do clima
de terror entre os funcionários públicos, com
o único objetivo de "jogar para a platéia",
ou seja, agradar a uma pequena parcela de
pessoas que esperavam estas medidas de impacto e populistas, já que o corte de funcionários representará pouca ou nenhuma economia aos cofres da União, não resolverá
o problema do déficit público e criará úma
situação social que não corresponde à "jus, tiça s~cial" pregada pelo Presidente da República quando estava no palanque. Fazer dos
funcionários públicos "bodes expiatórios" é
uma forma de confundir a opinião pública
e desviar a atenção popular de questões prio-

ritárias para o País, mas que o Governo não
se atreveu a tocar nesses cem dias: reforma
agrária, solução para a dívida externa; redistribuição da renda e combate aos oligopólios.
duando CoIlor de MeIlo anunciou que seu
Governo deixaria a sociedade perplexa, acertou em cheio. E realmente conseguiu. Mas
conseguiu deixá-la não apenas perplexa, corno também indignada. Indignada com a forma autoritária de governar, com a "caça às
bruxas" promovida no Serviço Público, com
as demissões que levaram ao desespero mães
e pais de família em cenas dramáticas de choro ao saberem-se demitidos. Estas cenas os
meios de comunicação, que fazem apologia
do Governo não mostram.
Realmente, Sr. Presidente, é uma falta de
respeito muito grande com qualquer cidadão
colocá-lo no desemprego. Não somos contrários às demissões, mas é preciso que se diga:'
o emprego, o trabalho, para o trabalhador,
é sagrado. É necessário analisar, com critérios e atenção, cada caso e as várias hipóteses
de aproveitamento dos funcionários demitidos. A forma como se está processando a
reforma administrativa significa, isto sim, um
desrespeito ao trabalhador e ao ser humano.
Sr. Presidente, da mesma forma, é um desrespeito a edição da Medida Provisória n'!
193, que propõe nova lei salarial. Esta lei
já nasceu condenada, morta. Ao invés de ganhos reais, a nova política salarial impõe
enormes perdas reais para o salário dos trabalhadores. É impossível acreditar que o Governo tenha proposto urna regra que determina que os reajustes salariais serão concedidos de seis em seis meses nos pr6ximos
doze meses, isto é, apenas duas vezes ao ano,
enquanto vivemos com uma perspectiva de
inflação mensal próxima aos 10% (os dados
oficiais), o que, é evidente, exigirá reajustes
mensais equivalentes para os salários.
É claro 'que a proibição de mais de um
reajuste fora da data-base de cada categoria
gera descontentamento entre os trabalhadores. O cinismo da proposta governamental
s6 pode ser encarado como uma provocação
e serve de mote para novas greves: Mesmo
que a inflação não aumente mais do que está
previsto, a manutenção de um índice de 10%
de inflação para o mês dejunho já é motivo
suficiente para mobilizar os trabalhadores.'
Aceitar a proposta de política salarial do Governo - recomposição dos salários pela média salarial dos últimos doze meses anteriores
à data-base, mas sem considerar as perdas
acumuladas em março e abril últimos, de
166% - é a mesma coisa que aceitar como
se fosse natural a corrosão dos salários pela
inflação.
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores é contra mais esta política de arrocho salarial, porque, com certeza, toda sociedade negará apoio, pois, antes de tudo, representa
uma injustiça para com o trabalhador. Ao
movimento sindical, sob a liderança da Central Única dos Trabalhadores, resta a mobilização e organização para o enfrentamento
com o Governo, pois o desafio e o confronto
com os trabalhadores - ao invés do entendi-
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mento - é o que o Governo está pregando
com a ousadia de editar a Medida Provisória
n" 193, sacramentando o maior arrocho salarial da Hist6ria deste País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, todas as
manchetes dos jornais noticiam o lançamento
da política industrial e de comércio exterior
do Governo. Paralelamente a isso, o envio
de mais uma medida provis6ria aoCongresso, instituindo não a livre negociação tão alardeada há menos de mês pela equipe econômica. A nova medida provisória já em vigor,
atropelando a votação da política salarial no
Congresso, institui a maior intervenção já
realizada no mercado de trabalho, proibindo
aumentos salariais e regulamentando o maior
arrocho salarial da história brasileira.
Estas duas manchetes, que ocupam todos
os jornais, dão uma indicação do que será,
em pouco tempo, uma questão absolutamente explosiva. Primeiro, atrela-se a política industrial à do comércio exterior, no pior dos
estilos neoliberais. Países capitalistas desenvolvidos, como Japão e Alemanha, destruídos pela guerra, chegaram ao que são hoje
'definindo, antes de tudo, os setores estratégicos industriais a serem protegidos e submetidos a um planejamento indicativo do governo coerente e concomitante com a definição
das carências do mercado interno a serem
superadas. A Ministra da Economia, Zélia
Cardoso, ao contrário, inverte os sinais e libera importações sem definir nenhum projeto
nacional para o desenvolvimento e modernização do parque industrial brasileiro.
Em segundo lugar, levasse o Governo em
consideração o País e sua população, a nova
política industrial não viria acompanhada do
violento arrocho salarial que se pretende impor. Liberalismo para o mercado de oferta
de produtos, intervencionismo total no mercado de trabalho. Para manter o comportamento dos últimos cem dias, o Governo Collor de novo engana a opinião pública. Defende aos quatro ventos a livre negociação
e, não tendo controlado a inflação, como todos os outros governos, decreta que os aumentos salariais são a causa.
Pergunto-me: o que esta política industrial
e o arrocho salarial, com conseqüente redução do mercaqo interno, podem significar para o País? A inflação não está controlada,
a economia não está estabilizada. A equipe
econômica pretende que, numa situação dessa, o tão almejado imenso volume de capitais
seja investido aqui? Parece ser essa a-intenção. Trazer capitais para serem investidos na
produção, modernizar a indústria e torná-Ia
competitiva. Tudo muito bonito, carregado
de lances bombásticos. Produzir para quem
daqui de dentro? Como levar a efeito uma
política industrial modernizadora sem levar
em conta o mercado interno? Em entrevista
nas páginas amarelas da revista Veja desta
semana, o presidente da Esso afirma que o
Brasil não é um mercado sedutor porque é
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muito reduzido. O arrocho o reduzirá mais
ainda. Devemos concluir que nos transformaremos numa grande ZPE. zona de exportação, num parque industrial liberalizado.
O Banco Central, para completar, liberou
a remessa de lucros e dividendos das mültinacionais. Afirma-se que nossas reservas estão
bem. Não é à toa que a Sr' Carla Hills, embaixadora especial dos Estados Unidos para
questões comerciais. está batendo palmas para a nova política.
Pergunta-se: não se está novamente criando condições para repetir amanhã o que a
Argentina faz hoje? Adotou medidas semelhantes e o que conseguiu foi liquidar o que
tinha instalado e não colocar nada de novo.
Somos o oitavo parque industrial do mundo
capitalista. Somos um país, como Alain Touraine tão bem analisou em seu livro "Palavra
e Sangue", que, em relação aos outros da
América Latina, tem força para sair da crise
porque tem atores econômicos pujantes: indústrias e sindicatos. O que dizem eles sobre
a nova política?

o SR. NELSON AGUIAR (PDT - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, Sr" Deputada
Presidente da Comissão Especial. Sandra Cavalcanti, Sr' Deputada Relatora. Rita Camata. demais Senhores e Senhoras membros da
citada comissão. chegamos. hoje, com o Projeto do Estatuto da Criança e do Adolescente, na pauta de votação. em forma de
Substitutivo da Comissão.
É preciso que esse fato seja compreendido
e aceito por todos aqueles que. na Càmara
e no Senado. são autores de projetos visando
ao mesmo objetivo. O projeto é do povo brasileiro. mais precisamente, das crianças e dos
adolescentes.
'
Posso dizer que ele corresponde ao maior
mutirão de vontades. de esforços e de ação
jamais visto neste País, e talvez em qualquer
outro. com o objetivo de se elaborar uma
lei. Nem mesmo quando da elaboração da
Lei Áurea houve coisa igual.
A mobilização popular, o trabalho das e'ntidades, das instituições, de personalidades, especialmente do mundo jurídico, das equipes
técnicas do Congresso e da sociedade, além
do labor parlamentar que aqui se desenvolveu até o presente momento representam
uma página de lutas que jamais poderá ser
esquecida, pois essas lutas fizeram a verdadeira história do Estatuto.
Mas é preciso lembrar que seus principais
protagonistas foram as próprias crianças e
adolescentes, que por todos os recantos do
Brasil clamaram por um Direito novo. os seus
direitos, ínsitos na Constituição Federal e
agora regulamentados.
Direi e não errarei. se o digo, que a criança
e o adolescente, com seu grito, seu silêncio,
seu choro, seus sofrimentos, suas dores e suas
sepulturas ou seus corpos crivados de balas
escreveram para nós uma página de horrores
tão dramática, tão iníqua e por todos os títulos tão detestável que foi capaz de nos unir
a todos. colocartdo-nos acima das divergên-

cias que a controvérsia político-ideológica
costuma suscitar no Congresso e fora dele.
Costumo dizer que a criança é o conceito
universal de Humanidade. Ela é cidadã do
universo e não mero alicerce demográfica das
cidadanias. Eis nela o milagre da unidade.
do consenso, do entendimento, enfim. do nobre gesto de os homens caminharem juntos.
A mais generosa de todas as utopias é a
construção de uma pátria em que todas as
crianças e todos os adolescentes vivam felizes
sob o agasalho do Direito. do amor e da felicidade. Eis o pressuposto da garantia dos direitos humanos para todos os cidadãos. Pois.
Srs. e Sr'" onde os direitos da criança e do
adolescente se violam não será demais se se
violarem os direitos dos demais cidadãos,
Se tivermos a capacidade de unir nossas
forças pela construção da sociedade das crianças livre e felizes. teremos. então. encontrado
a razão suprema para construir o mundo novo
para todos os homens.
Sem isto. sem essa decisão primeira e preliminar. não creio que o mundo possa caminhar para um melhor destino do que o que
hoje paira nos seus horizontes.
A criança e o adolescente são os elos perdidos na célere corrida do progresso de todos
os povos do mundo.
A paz, deusa de todos. amada e desejada
de todos os povos, não será vista jamais pelos
olhos dos homens. enquanto todas as crianças
da terra deixarem de ser a prioridade absoluta
de quem governa e de quem é governado.
Fiz dessa questlio, nesta Casa e fora dela,
minha devoçlÍo cívica e minha principal bandeira de lutas.
O Projeto de Lei n" 1.506. de que sou autor.
aqui protocolado em fevereiro de 1989, e a
que foram apensados todos os demais projetos versando sobre o mesmo tema, e a emen. da deste mesmo autor. adotada, no Senado.
pela generosidade do Senador Ronan Tito,
lá aperfeiçoada e aprovada, e aqui objeto
do presente substitutivo da Comissão Especial, não me dão o direito de pretender que
o Estatuto tenha um dono, um pai. um tutor.
Ele foi gerado no útero da Pátria e nasceu
das dores de parto de uma sociedade cansada
das atrocidades de que são vítimas seus meninos e meninas. na imensidão do grande e
maravilhoso País que Deus nos deu para transitória morada,
Ele aqui está para ser votado, aprovado
e enviado ao Senado da República, onde receberá a unção final da sua consagração. E
é preciso que isso ocorra antes mesmo da
lei orçamentária. pois estamos cansados dos
gordos orçamentos aqui votados, que a tudo
servem, menos à criança e ao adolescente.
Esposando !l doutrina da proteçlÍo integral,
por oposição à velha doutrina da situação
irregular e d!l patologia social, o Estatuto passou por uma rigorosa revisão de conceitos
e de forma. num esforço em que a Comissão
trabalhou até catorze horas por dia. assessorada por uma equipe de devotados especialistas nessa área do Direito.
Não seria justo, agora, que alguém -quisesse ser o seu tutor. Uns mais, outros menos
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atuantes. todos fomos instrumentos da sociedade para sua elaboração,
Sob nenhum pretexto sua aprovaçlÍo pode
ser postergada. Seria um gesto extremo de
quem o tentasse. ao desamparo de quaisquer
princípios éticos e morais. As crianças e os
adolescentes mio suportariam tamanho esbulho aos seus direitos constitucionais e. agora,
estatutários.
Mas nlÍo é esse o caso. A Càmara e o Senado. em nome d!l Pátria, vlÍo votá-lo e aprová-Ia antes da clarinada do recesso.
Que Deus nos ajude e nos faça dignos desta
grande Pátria, ao testemunho das crianças
e dos adolescentes.

o SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA
(PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados,
estou aqui para parabenizar o Supremo Tribunal Federal pela sua intransigente defesa
da ordem constitucional. De nada valeram
apelos incabidos e ameaças veladas do Executivo: o STF seguiu o texto legal à risca. colocando em xeque a pretensa reforma administrativa do Governo. As atitudes do SI'. João
Santana, encarregado de fazer esta cirurgia
delicada a facão, vêm se caracterizando pelo
autoritarismo e pelo abuso da autoridade. A
decislÍo do Supremo pode modificar isso.
dando um pouco de humildade à arrogante
personalidade de Santana. Jã estive nesta tribuna defendendo a necessidade de uma reformui ação profunda na Administraçáo Federal, mas esta deverá subordinar-se à supremacia da ConstituiçlÍo e da lógica. Não há
qualquer senso em se demitir indiscriminadamente. Espero que o Governo aprenda isto,
A política eeonômÍea do Governo precisa
ser reformulada, levando-se em conta uma
possível expanslÍo do mercado interno através de ganhos salariais reais e de um aumento
da produtividade de nossas indústrias. Sem
isso. continuaremos patinando no lodaçal da
estagflação. Peço a transcrição de dois artigos
de minha autoria nos Anais desta Casa. de
maneira a melhor explicar meu pensamento:
ambos publicados no jornal paulista O Estado
de S. Paulo.
Por último, irei falar de eleiçlÍo. Todos aqui
na Cãmara conhecem minha defesa de uma
nova postura politica, que atraia novamente
a credibilidade que gozamos no passado. Solicito também a inclusão de meu artigo "A
Consciência do Voto", publicado no Jornal
de Brasília. Acho que chegou a hora de sermos hon'estos com (\ eleitor, colocando nossas
posições políticas com clareza e lcvando-o
a nelas votar, não em nosso charme pessoal
ou carisma. Com isto. teremos um Parlamento mais adequado às necessidades de um
mundo em transformação acelerada e contínua.
MA TERIA A QUE SE REFERE O
DEPUTADO MAURIUO FERREIRA
LIMA

"O CAPITALISMO VIÁ VEL"
A decisão da Comissão Interpartidária do
Salário Mínimo da Câmara dos Deputados,
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propondo um aumento nominal de 100 por
cento, teve o efeito de um terremoto junto
à opinião pública, empresariado e Governo.
Os parlamentares que aprovaram a medida
foram acusados de irresponsabilidade e irreaIidade. Segundo os críticos da Comissão, a
elevação do salário mínimo para US$ 58,00
(segundo a taxa do paralelo que é a que mede
o valor real do cruzado) levaria o País à ingo'
vernabilidade, ao caos econômico e à hiperinfiação.
Estes críticos defendem a permanência do
salário mínimo de US$ 30,00, procurando isolar a questão de um contexto global da economia. Em 1949, a renda oriunda do trabalho
respondia por 56,6 por cento da renda nacio:
nal. O capital respondia por 43,6 por cento
nesta relação. Hoje depois de um longo processo de concentração de venda, esta proporção é de 56,3 por cento para o capital e de
46,7 por cento. para o trabalho, segundo os
últimos dados disponíveis, que são de 1984.
Vale a pena citar que, nas nações do primeiro mundo, esta proporção é de 80 por
cento para o trabalho e de 20 por cento para
o capital. Este processo, no mínimo imoral,
de concentração de renda inviabiliza a formação de um mercado interno, a única garantia
real de estabilidade para o regime capitalista.
Ao mesmo tempo, condena a imensa maioria
.da população brasileira a quadro de subsistência e penúria. No Brasil de hoje, gozar
de algum conforto e amealhar um pequeno
patrimônio não é a contrapartida justa do
trabalho ao lucro, mas um gritante privilégio
que precisa, a cada dia, ser defendido pela
força das armas.
Empresários bem sucedidos transformam
seus palacetes em pequenas fortalezas. O receio do seqüestro se espraia por esta pequena
casta de privilegiados. O retorno à casa, sitiada pelos déserdados do sistema de concentração de renda. deixou de ser garantido aos
filhos das c1a~!,es de renda superiores. O modelo econôniico concentrado não é apenas
uma questão ética ou moral, que semeia o
pânico da maioria em urna minoria de beneficiados. O modelo econômico concentrador
é um elemento de risco ao sistema capitalista
e à modernização da sociedade.
A elevação do salário mínimo envolve a
viabilização do capitalismo brasileiro. qentro
do perverso caminho econômico escolhido,
o que está em jogo não é a sobrevivência
da pequena e da média empresa das áreas
periféricas, ao pagarem um salário mínimo
decente aos seus empregados. O que está em
jogo é a sobrevivência do modelo capitalista
que seguimos.
O estreitamento do mercado interno impõe
um ritmo de vida desumano a 22 milhões
de brasileiros que acordam de madrugada em
favelas ou bairros operários na periferia. submetem-se a três ou quatro horas de transportes urbanos deficientes e trabalham oito
horas por dia no setor formal (no informal
é muito mais) para receberem no final do
mês, parcDs Cz$ 30.800,00.
Enquanto isto, uma pequena minoria desperta todos os dias às 10 horas da manhã

e comunica-se com seus gerentes de aplicação. Neste telefonema, cada especulador ganha o suficiente para sustentar milhares de
trabalhadores empregando apenas os mecanismos da especulação desenfreada e da ciranda financeira improdutiva. O famoso "bolo da riqueza nacional" é um só. Se alguns
ganham dormindo no jogo do over e do open,
outros perdem trabalhando e levando uma
vida de sacrifícios.
O capital deve produzir, salários maiores
significam a existência de um mercado consumidor e a democratização da poupança. A
aceleração da economia sempre está ao lado
destes dois itens e não da desenfreada especulação financeira que retira o capital da faixa
produtiva da economia para deixá-lo nos lucros fantásticos sem nenhum lastro real. Precisamos nos lembrar do último crash do mero'
cado internacional em 1986, quando 1.5 trilhão de dólares desapareceram da face da
terra sem deixar nenhum sinal.
. Beneficiar os que trabalham em detrimento dos parasitas não é uma questão ética e
sim econômica. Os 22 milhões de deserdados
geram milhões de empregos nas padarias modestas das esquinas, nos armarinhos e armazéns dos bairros populares. Os parasitas usam
ternos franceses, gravatas italianas e carros
importados. Eles sequer freqüentam os luxuosos shopping center que fazem deleite de
nossa cada vez menor classe média. Suas contas bancárias estão em paraisos fiscais estrangeiros. Seu consumo no Brasil limita-se' ao
ar que respiram.
Não temos a ilusão de resolver o problema
do salário mínimo com um projeto de lei.
O problema é antes de tudo político e econômico. A classe dominante brasileira precisa
de incorporar ao processo de viabilização do
capitalismo através de um processo gradual
e constante. Quando a nova Constituição
atribuiu ao Legislativo a capacidade de estabelecer o salário mínimo, nós, senadores e
deputados, só poderíamos fazê-lo com dignidade através de uma análise global de todos
os aspectos envolvidos. Cumprimos os ditames de nossa Consciência."
MATÉRIA A QUE SE REFERE O
DEPUTADO:

"PERDENDO O TREM DA REVOLU-

çÃO
Um dos maiores desafios do próximo Presidente da República será o da redefinição do
Brasil no contexto tecnológico-científico internacional. O PrimeiraoMundo está concentrando em três grandes conglomerados,
orientados a partir dos Estados Unidos, da
Europa e do eixo Japão-China. Nós estamos
marginalizados, econômica e geograficamente, desta nova ordem que promete uma revolução com a abolição das fronteiras nacionais.
Em todos estes conglomerados a circulação
de capital e de tecnologia se faz com uma
velocidade cada vez mais crescente, com o
aumento conseqüente das exportações. Esta
tendência tem se mantido constante, com a
significativa exceção da República Popular
da China que, momentaneamente, sofre as
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conseqüências da repressão ao movimento
estudantil na Praça Tian An Men. Com isto,
a integração dos novos conglomerados tornase maior, consolidando neste processo o isolamento da Amêrica Latina e da África.
A opinião pública brasileira não se apercebeu de que a maioria dos problemas de nossa
economi'a são decorrentes do processo internacional de divisão do ~rabalho. A importância estratégica das matérias primas é cada
vez menor, principalmente daquelas de origem mineral. O Primeiro Mundo gasta cada
vez menos matéria prima por bem de consumo produzido. o que reduz o poder de barganha dos países periféricos. Esta nova correlação de forças é um subproduto cruel da
Revolução Científico-Tecnológica, que promete suplantar em seus efeitos a Revolução
Industrial do Século XIX.
A biotecnologia aponta resultados que
transformarão, definitivamente, a agricultura. Frente a esta promessa, a chamada Revolução Verde assumiria uma posição pálida
e obsoleta. Infelizmente, o caminho da nova
ciência agrícola não passa necessariamente
pelos países do Terceiro Mundo, que detém
â maior parte das terras cultiváveis disponíveis ou potenciais. A eletrônica, a física
e a química abrem trilhas semelhantes, que
também se afastam dos países subdesenvolvidos. É preciso ressaltar que o trem da Revolução Industrial pode ser perseguido, e até
pago, pelos que o perderam. Quem deixar
de embarcar na Revolução Científico-Tecnológica dela estará excluído definitivamente.
Os novos eixos econômicbs esvaziam o sistema das Nações Unidas e consolidam um
processo de decisão en petit comité através
das fechadas reuniões do Clube dos Sete, formado pelas nações mais ricas. Este clube está
fascinado com o processo de democratização
dns regimes socialistas, promovido a partir
da Glasznost e da Perestroi~a de Mikhail gorbatchev, o que torna mais difícil o rompimento do processo de isolamento da América
Latina e da África.
A África, por erros passados dos colonizadores e presentes de toda' uma conjuntura
econômica desfavorável, é a grande tragédia
contemporânea. A América Latina caminha
vertiginosamente para o sucateamento de St;U
parque industrial e para o atraso tecnológico.
Apesar disto ainda temos um triunfo: ao contrário do "Continente Negro" temos uma base intelectual e científica nada desprezível,
mas relegada a uma ociosidade danosa ao
nosso futuro. A valorização deste patrimônio
passa, obrigatoriamente, por um relacionamento com os países do Primeiro Mundo que
tendem a monopolizar os, instrumentos da
Revolução Tecnológica. Entre os sete novos
senhores do Mundo praticamente só encontramos interlocutores na França e na Itália.
Através destas brechas, o novo presidente
brasileiro encontraria maiores facilidades de
diálogo para reinserir o Brasil no contexto
internacional.
Infelizmente, temas desta magnitudé passam ao largo da opinião pública brasileira.
Singularmente, somos um país que menos-
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preza a política externa, apesar da grande
competência do Itamaraty. Aqui, uma liderança política sente-se penalizada ao ser convidada para dirigir o órgão que coordena os
negócios e){teriores do Brasil. Afinal de contas, o chanceler não prende, não solta e não
nomeia. Por isto é visto como uma figura
menor por seus colegas de gabinete. Esta,
talvez, seja uma das razões para o processo
de isolamento do Brasil nos novos processos
decisórios do Mundo. Precisamos reciclar a
opinião que prevalece sobre o papel da política externa e suas repercussões no nosso cotidiano para que possamos quebrar este círculo
vicioso. "
MATÉRIA A QUE SE REFERE O
DEPUTADO MAURÍLIO FERREIRA
LIMA

"A CONSCIÊNCIA DO VOTO"
O político deve aceitar o voto de qualquer
um ou deve escolher os seus eleitores? A
resposta mais imediata a esta indagação é
a de que voto não tem assinatura e cor, e
político não escolhe eleitorado, aceita o que
tiver. Esta afirmativa, no entanto, é apenas
a prevalência da esperteza na atividade política, contrariando as normas éticas do verdadeiro homem público.
Agamenon Magalhães, importante político
do Estado Novo, dizia que o feio é perder.
Partindo desta premissa, o voto deve ser buscado a qualquer preço, valendo a astúcia,
a demagogia e o falso abraço. Em princípio,
um candidato não tem como impedir o sufrágio de seu nome por um eleitor que não esteja
afinado com suas teses. Esta impossibilidade
material reforçaria a tese esperta e antiética
de que voto não tem cor. ·Penso de maneira
diferente: em um momento em que a credibilidade nas instituições e nos políticos atingiu
seu ponto mais baixo, temos de resgatar o
respeito à ética na atividade política.
Esta posição se reforça pela significativa
mudança do papel do Estado e do governo
na sociedade.
No Brasil rural, o Governo e os políticos
se preocupavam, unicamente, em nomear a
professora, em escolher o delegado de polícia
- para soltar os correligionários e prender
os adversários - e em controlar as coletorias
estaduais para o benefício de isenções fiscais
para seus cabos eleitorais. As grandes obras
governamentais eram, fundamentalmente,
aberturas de estradas e a atividade econômica
corria paralelamente à ação do governo.
Hoje, esse Brasil não existe mais. O Estado
agigantou-se e atingiu uma situação em que
sua influência atrapalha ou impulsiona o desenvolvimento econômico. Por esta razão, estamos às vésperas de uma redefinição de um
papel do Governo na sociedade, estirpando
seu lado paternalista e clientelista. Os políticos, conseqüentemente, terão também de
mudar o seu papel, embora ainda insistam
em manter um modelo de ação essencialmente anacrônico e arcaico.
Para uma liderança política sobreviver e
influir neste novo País urbano torna-se necessário uma percepção maior e uma análise efe-

tiva dos complexos fenômenos psicossociais
e econômicos da sociedade contemporãnea.
Só assim saberá oferecer alternativas concretas e exeqüíveis para os problemas do cotidiano. Ê nesta conjuntura que o político moderno tem a obrigação de selecionar o seu
eleitor.
Esta seleção se faz através da exposição
transparente de um projeto político e os seus
propósitos. Se esta transparência não for suficiente, o político deve alertar o eleitor com
clareza de seus propósitos, de maneira a não
aceitar um voto que esteja sem sintonia com
seu programa e discurso.
Um candidato com um discurso falso é como um produto defeituoso a fraudar o consumidor. O resgate dos princípios éticos na atividade política passa por 'uma mudança no
comportamento do candidato e vice-versa.
Todos deverão ter isto em mente no dia 15
de novembro quando, depois de 29 anos de
jejum eleitoral, escolheremos diretamente o
novo presidente da República.
O SR. LEONEL JÚLIO (PT do B - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Câmara Federal sente-se honrada ao louvar a atitude da
Confederação Nacional da Indústria, que escolheu para a entrega da Ordem do Mérito
Industrial ao eminente jornalista Júlio de
Mesquita Neto, por iniciativa do empresário
Eulálio Vidigal, formalizada pelo Presidente
Mário Amato.
É peculiar a concessão desta venera. Trata-se de a Confederação Nacional da Indústria estar reconhecendo os méritos, não de
um industrial, mas, sim, de um jornalista.
Tal circunstância ressalta as qualidades de
Júlio de Mesquita Neto e, por certo, estende-se também ao grande parque gráfico e ao
prestigioso jornal que o mesmo dirige: O Estado de S. Paulo. Associamo-nos a esta significativa promoção. Fazemo-lo de maneira
mais sincera e afetuosa.
O SR. JESUALDO' CAVALCANTI (PFL
- PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Governo
acaba de anunciar um amplo programa de
recuperação da malha rodoviária federal, cuja situação é de verdadeira calamidade pública.
A medida, embora tardia, é auspiciosa.
Desta tribuna, por incontáveis vezes, denunciei o estado deplorável das rodovias no
Piauí, em especial da que liga Teresina a Brasília. Essa ligação, considerada prioritária por
reduzir em 600Km o percurso entre o Nordeste e o Centro-Sul, apresenta vários pontos
de estrangulamento. No trecho piauiense,
seu recapeamento vem se arrastando desde
1986, sendo obra delegada pelo DNER ao
governo estadual. A partir da divisa PiauíBahia, restam 83Km a serem asfaltados, estando praticamente intransitável o.trecho
compreendido entre a cidade de Barreiras
e a divisa Bahia-Goiás.
A importância dessa rodovia não reside
apenas na economia de distância, eis que
atravessa as novas e promissoras fronteiras
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agrícolas do oeste baiano e do extremo-sul
do Piauí, onde a produção de grãos vem alcançando resultados surpreendentes.
Quero referir-me também, por serem importantíssimas no processo de integração e
desenvolvimento do Piauí, às rodovias Teresina/Fortaleza, Teresina/Parnaíba, Teresina/
Picos e Teresina/São Luis. Elas, tanto quanto
a rodovia Teresina/Brasília, precisam ser incluídas na operação SOS Rodovias, retirando-se, assim, o Piauí do isolamento a que
está submetido em razão do precário estado
de suas rodovias.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
embora possua uma das melhores legislações
do mundo no que tange ao trabalhador, o
Brasil detém - e mantém, ano após ano a liderança mundial em número de acidentes
de trabalho. Somente no período 1970/88,
ocorreram nada menos que 25.934.905 acidentes de trabalho, dos quais 77.706 resultaram em óbitos. Do total de acidentes registrados, 69.969 correspondem a doenças profissionais. Nos últimos anos, foram computados
oficialmente, por ano, mais de um milhão
de acidentes de trabalho, com uma média
de 4.500 mortes e quase 30 mil casos de incapacidade permanente.
Atualmente, de cada grupo de 100 trabalhadores brasileiros, quatro morrem ou se
tornam portadores de deficiência permanente em conseqüência de acidentes de trabalho.
Diante desses dados, chega-se à lamentável
conclusã'o de que as atividades laborativas
no Brasil matam mais do que os conflitos
armados entre as nações. Os cerca de 78 mil
trabalhadores perdidos pelo País nos últimos
dez anos representam um número bastante
superior aos 53 mil mortos na guerra do Vietnã. .
Vale salientar que os números aqui apresentados ainda são inferiores à realidade, já
que somente estão computados os acidentes
ocorridos com trabalhadores segurados da
Previdência Social, aos quais não foram adicionados os acidentes envolvendo trabalhadores rurais e domésticos nem os ocorridos
no trânsito, nas escolas ou no lazer.
Pesquisas desenyolvidas por especialistas
no assunto concluem que os acidentes não
acontecem por acaso. Somente 2% das ocorrências podem ser atribuídos a causas nãocontroláveis. As demais decorrem basicamente de dois fatores: das condições inseguras porventura existentes nos ambientes e dos
atos inseguros, representados pela quebra
das regras de segurança estabelecidas para
a atividade humana.
Em nosso País, os acidentes são a causa
primeira de mortes no grupo de 5 a 35 anos,
ocupando ainda o segundo lugar nas faixas
etárias de 1 a 4 anos e de 36 a 40 anos.
Os acidentes, sobretudo os de trabalho,
ceifam vidas do grupamento humano em que
mais investiu a sociedade. Quando se espera
o retorno sob a forma de trabalho e sua conseqüente geração de riquezas, o indivíduo é
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eliminado, deixando ao desamparo seus familiares e assim criando graves problemas SO"
ciais, dos quais se destaca uma forte contribuição para o aumento da criminalidade, e
ainda onerando o sistema previdenciário.
Por outro lado, quando não matam, os acidentes levam a incapacidade temporárias ou
permanentes, ambas igualmente gerando elevados ônus previdenciários, além do absenteísmo às atividades produtivas.
Piores ainda que o aspecto meramente sócio-econômico são a dor, o vazio e o desamparo deixados nas famílias pelo ente querido
que morre, e o desespero e transtornos dos
incapacitados pela limitação, que passam a
sofrer em suas atividades sociais e familiares.
A responsabilidade pela escandalosa incidência de acidentes de trabalho no Brasil pode ser atribuída a três segmentos da sociedade: o Governo, o empresariado e os próprios trabalhadores. O primeiro, que criou
a lei, porque não fiscaliza e não pune o seu
descumprimento. O empresário, porque deveria cumprir a lei, mas, por não ser fiscalizado, simplesmente se omite de suas obrigações. Muitos empresários brasileiros ainda
consideram mais importante a manutenção
de suas máquinas e equipamentos que o cuidado com os seres humanos que nelas trabalham. Para eles, investir nesse setor é um
gasto desnecessário, um custo sem retorno.
Já ao trabalhador cabe a culpa de se descuidar
de si próprio, utilizando seu tempo muito
mais em lutas por melhorias salariais do que
por seus direitos fundamentais, como o da
garantia de sua saúde e integridade física.
Apesar de tão alarmantes dados estatísticos sobre o problema, não se tem notícia
de qualquer plano do atual Governo para
tentar conter esse verdadeiro genocídio da
massa trabalhadora brasileira, que, no entanto, poderia ser evitado mediante a adoção
de medidas relativamente simples, como as
que passamos a enumerar: 1. revisar urgentemente a legislação sobre o assunto em vigor;
2. dotar os órgãos regionais do Ministério
do Trabalho de recursos humanos bem preparados, instrumentais, estrutura física adequada e verbas suficientes para o exercício de
seu papel fiscalizador; 3. interiorizar imediatamente as ações das DRT; 4. desfechar urgentes ações fiscalizadoras, visando ao fiel
cumprimento da legislação de proteção ao
trabalhador; 5. incrementar as ações do Fundacentro; 6. incluir nos currículos escolares,
nos níveis de I" e 21' graus e no ensino profissionalizante, a matéria Segurança do Trabalho; 7. conceder incentivos fiscais às empresas
que comprovadamente investirem parte de
seus lucros na segurança e saúde do trabalhador; 8. conceder estabilidade especial no emprego aos profissionais que atuam na área
de segurança e medicina do trabalho; 9. instaurar, no Congresso Nacional, CPI com finalidade de investigar as condições de segurança e saúde nas empresas brasileiras, e a atuação do Governo 'nesta área.
Esperamos que o Governo e o Congresso
Nacional encarem com a devida seriedade
as presentes sugestões, colocaJ;ldo-as rapida-

mente em prática, como um ponto de partida
para se evitar a trágica persistência desse vergonhoso morticínio da massa trabalhadora
brasileira.
OSR.PAESLANDIM (PFL-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, no dia 25 do corrente
tive a satisfação de participar da instalação
da II Feira de Alimentos e Tecnologia de
Nutrição, promovida pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, presidida pelo empresário Edmundo Klotz.
Quem visitou a feira, Sr. Presidente, ficou
impressionado com o dinamismo do parque
industrial de São Paulo, no setor de produtos
e implementos'alimentares, apesar do quadro
.de dificuldades porque passa a economia brasileira.
O Brasil, nessa área, encontra-se com tecnologia de alto nível, favorecendo inclusive
a integração latino-americana através da venda de produtos alimentícios e da amostragem
da tecnologia brasileira pertinente. Concomitantemente, aliás, está-se realizando também, no Anhembi, um seminário de integração latino-americano na indústria alimentícia.
É importante assinalar, Sr. Presidente, que
todos os agentes e muitos expositores da feira, representando mais de 800 empresas no
setor, mostraram a modernização e a criatividade brasileiras, no setor alimentício, desde
.o grupo internacional Monsanto às inovações
do grupo Matarazzo.
A SRA. MYRIAM PORTELLA (PSDB PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, por mais
'de uma vez já ocupei esta tribuna condenando as demissões indiscriminadas no Serviço
Público Federal, decididas de cima para baixo, determinada~ por um percentual fixo,
sem atentar para as necessidades locais.
No meu Estado, o Piauí, a Telecomu,nicações do Piauí S.A. - Telepisa, pertencente
ao sistema Telebrás, publicou nesta semana
a relação dos demitidos.
Ora, os trabalhadores da Telepisa estão,
quantitativamente, aquém das necessidades
da empresa, que recorre, freqüentemente, a
locadoras de mão-de-obra.
Parece-me uma incoerência demitir um trabaJhador para, em seguida, continuar recorrendo à locação de mão-de-obra, num sistema iníquo que, infelizmente, não conseguimos eliminar através do novo texto constitucional.
Aliás, observamos, constantemente, incoerências dessa natureza no atual Governo.
Para coibir o abuso com os carros oficiais,
eles foram leiloados.
Mas o Diário Oficial da União pública, com'
inusitada freqüência, portarias do secretário
de administração, permitindo ao MRE locar
veículos de terceiros para receber condignamente missões estrangeiras.
Não satisfaz, porém, ao sadismo governamental demitir servidores públicos du criar
condições favoráveis a demissões no setorprivado. Ele há de massacrar, também, o traba-
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lhador que, milagrosamente, ainda mantém
seu emprego, no Governo ou na iniciativa
privada. O arrocho salarial em marcha leva
o trabalhador ao desespero. E a livre negociação defendida pelo Governo Collor sofre intervenção do Estado para prejudicar o trabalhador e favorecer o empresário.
Ora, se o Presidente da República reedita
Dom João VI e abre os portos do País para
o mercado internacional, pouco importa que
os empresários repassem aumentos salariais
para os preços de seus produtos. Repassando-os, encarecem seus produtos. Caros, não
poderão competir com os importados e encalharão nos depósitos dos fabricantes. Cabe
ao empresário decidir sobre a competitividade dos produtos que fabrica com os importados que vão abundar no mercado brasileiro.
Se o produto nacional é caro, pelo repasse
de aumentos de salários, é do interesse do
fabricante maximizar sua produtividade, minimizando, assim, os seus custos. Para tanto,
o Governo não precisa intervir.
Proibindo repasses salariais para os custos,
num sistema de livre economia, paradoxalmente, o Governo está protegendo a indústria nacional diante da avalanche das importações, o que é manifesta negação dos priJicípios da economia de mercado e da livre negociação.
A proposta de reposição de perdas salariais, consubstanciada na Medida Provisória
nl' 193, é um acinte à classe trabalhadora deste
País. Enquanto o trabalhador não obteve aumento de salário desde a instalação do Governo Collor, os locadores de imóveis alcançam níveis altíssimos para a renovação dos
contratos de locação. Os níveis anunciados
ontem, em razão da inflação de quase 10%
neste mês, iniciam-se com 268% para renovações locatícias quadrimestrais. O trabalhador
que obteve zero de aumento salarial, porque
a inflação é zero, como anuncia o Governo,
dentro de mais uns meses vai morar embaixo
da ponte, pois seu salário será insuficiente
para pagar o aluguel.
O argumento de que elevação de salários
gera elevação de preços não convence. Os
salários estão estagnados, mas tudo sobe: carne, habitação, escola, vestuário, transporte,
tudo.
O Governo, que tudo prometeu para os
descamisados, até agora conseguiu um feito:
fazer crescer o número de descamisados na
Nação. Talvez esteja certo. Dizem que o homem feliz não tinha camisa.
O SR. GENÉSIO BERNARDINO (PMDB
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o Brasil
está gravemente enfermo. Não foi, todavia,
acometido de mal súbito. Sua debilidade foi
diagnosticada há muito tempo, sem que os
governadores buscassem a cura da doença
antes do comprometimento dos órgãos vitais
do paciente.
Doentes morrem sem atendimento, espalhados pelo chão, nas portas dos hospitais.
Corredores viram enfermarias, macas são
usadas como leitos. Faltam medicamentos,
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os mais simples: material cirúrgico, até lençóis. Hospitais fechados, postos de saúde
abandonados. Imperícia, péssimo att;ndimenta. Esse o retrato de corpo inteiro da
saúde no Brasil.
Por trás desse quadro trágico está o modelo
do 'sistema de saúde implantado no País nas
últimas décadas, revelador da falta de seriedade política com que sempre se tratou a
questão.
O gigantismo da máquina previdenciária,
longe de fortalecer, deteriorou e emperrou
os serviços médico-hospitalares. Concentrou
nas mãos do Governo Federal a distribuição
de recursos, que se diluíam nos caminhos obscuros da burocracia, até chegarem, minguados, ao destinatário final: o doente. Fraudes,
c1ientelismo no credenciamento de hospitais,
uso político das verbas faziam parte do cotidiano no setor.
O SUDS, que veio para descentralizar e
agilizar o sistema, herdou os vícios do modelo
anterior, na medida em que privilegiou interesses político-partidários e ideológicos. Rapidamente caiu no descrédito, sem alcançar
nem de perto seus objetivos.
A estatização da saúde no País contribuiu
decisivamente para o colapso do atendimento
médico-hospitalar. A rede particular contratada passa por sérias dificuldades, e, por isso,
está abandonando o ,convênio ou simplesmente fechando suas portas.
Somente em São Paulo, vinte e dois hospitais privados e filantrópicos romperam contrato com a Previdência Social nos últimos
meses, deixando os segurados sem 5.774 leitos, responsáveis por 11.449 internações e 200
mil atendimentos ambulatoriais por mês, significando uma perda de 10% de leitos no
Estado. Esses dados foram revelados pelo
Sindicato dos Hospitais de São Paulo, em
maio último. Os motivos sáo sempre os mesmos: atrasos constantes nos pagamentos, baixa remuneração dos serviços médicos, indefinições administrativas.
Os hospitais que resistem à crise - por
idealismo ou coragem - encontram-se em
extrema dificuldade. Há muitos anos a rede
não investe em equipamentos, não amplia
nem repõe os materiais. Completamente sucateada, apresenta atraso tecnológico superior a dez anos. A qualidade do atendimento
à população vem caindo a padrões abaixo
do nível exigido, colocando em risco a vida
.
dos pacientes.
Os estabelecimentos privados e filantrópicos sobreviventes recebem vergonhosas diárais pagas pelo sistema previdenciário, em
níveis inferiores às cobradas nas piores pensões da periferia. Mal pagam um sanduíche.
Ainda assim, o Ministro da Saúde resolveu
atrasar o pagamento aos hospitais contratados pelo Inamps, alterando a sistemática de
pagamento através da Portaria n° 718/90.
A crise da saúde no Brasil, caracterizando
total falência do sistema, Sr. Presidente, Sr'>
e Srs. Deputados, advém igualmente do péssimo gerenciamento, por parte do Governo,
dos recursos para custeio e investimentos. A
fatia orçamentária precisa ser ampliada. O

último Governo destinou ao setor apenas 4%
do PJB. quando o ideal seria seria 13%. O
déficit do Ministério da Saúde chega hoje
a 530 bilhões de cruzeiros, revela o Ministro
A1cenir Guerra.
Há ainda que buscar as raízes determinantes da atual situação, e não apenas podar
os ramos visíveis do descalabro do sistema.
O conceito de saúde está diretamente relacionado às condições econômicas, sociais e
políticas do País. Neste sentido, somos uma
Nação doente e subnutrida.
O quadro cstatístico da saúde pública brasileira é desolador: 30 milhões de brasileiros
vivem na miséria absoluta e não têm acesso
a qualquer tipo de serviço de saúde. Somos
líderes em mortalidade infantil. Sofremos
doenças erradicadas no mundo desenvolvido
há mais de 50 anos. O País concentra 80%
dos casos mundiais da Doença de Chagas.
A malária evolui 20% a cada ano. Oitenta
mil casos novos de turbeculose são registrados anualmente, e 18.000 de hanseníase. Nossa expectativa de vida é de 64 anos, enquanto
nos países ricos chega a 76 anos. Quanto ao
saneamento básico, 43% dos domicílios urba-.
nos e 93% na zona rural não têm rede de
esgoto.
A injusta distribuição de renda deixa ao
abandono as regiões mais pobres. Os gastos
em saúde por habitante, no Nordeste, representam a metade do que é despendido nas
regiões Sul e Sudeste.
Se o atendimento médico nas capitais deixa
muito a desejar, imaginem, Sr. Presidente,
Sr,e Srs. Deputados, como está a situação nos
Municípios do interior do País, sem postos
de saúde, sem material, nem medicamentos.
Centenas de criaturas humanas abandonadas
à própria sorte, sem a menor assistência médico-hospitalar.
Temos uma grande concentração de leitos
nas capitais e nas médias cidades das regiões
Sul e Sudeste. Se aumentou o quantitativo
d~ médicos no País - somos 200 mil, número
considerado razoável - em nada melhorou
a assistência às áreas carentes, pois é no eixo
Rio-São Paulo que se concentra a grande
maioria dos profissionais. São Paulo ostenta
o invejável índice de um médico para cada
500 habitantes. A Avenida Paulista, na Capital, abriga um médico para cad~ 120 habitantes!
A Organização Mundial de Saúde, através
do Plano Decenal de Saúde das Américas,
recomenda que o Governo crie mecanismos
de distribuição e rotatividade dos recém-fórmados nas áreas que não dispõem de recursos
assistenciais, com remuneração e condições
de trabalho adequadas.
Infelizmente, os Governos passados nada
fizeram para reverter a situação falimentar
de saúde. Antes, procuravam a saída mais
cômoda e simplistá, buscando culpados pela
deterioração do quadro.
Aí, surgem os médicos como os vilões de
uma história iniciada com o surgimento do
Estado brasileiro. Acoimados de réus, os profissionais da saúde são na verdade vítimas
do sistema. -
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A maior parte dos médicos trabalha em
locais onde as condições são precárias, e recebe salários inferiores aos pagos a trabalhadores braçais. Atende a dezenas de pacientes
por hora. Correndo de um para outro local
de trabalho para completar a renda mensal,
não lhe sobra tempo para acompanhar os
avanços no campo da Medicina. A cada vitíma do mau atendimento, o médico é imediatamente colocado no pelourinho, exposto à
execJ;ação pública. Evidentemente, cabe aos
profis'si.QQais parcela de responsabilidade pelos erros, mas não se pode imputar somente
a eles todos os erros e mazelas do sistema.
"Realmente, não é admissível que médicos
descumpram horários e atendam mal. mas
é necessário aprofundar a análise sobre as
causas maiores dos problemas, examinando
as condições de trabaho, os salários, a falta
de material, os problemas gerenciais, a inexistência de rede orgânica de saúde funcionando integradamente, além de outros aspectos", alerta Cid Veloso, Vice-Presidente do
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.
Erros médicos freqüentes apontam para a
sobrecarga do trabalho, péssimas condições,
falta de material e de pessoal paramédico,
despreparo profissional. Salários aviltantes
fecham o círculo vicioso.
Recente editorial da Folha de S. Paulo assim coloca a questão:
"O Caos, na saúde pública brasileira,
não provém apenas da negliência médica; esta é conseqüência dela e não causa,
embora mereça ser punida, ao rigor da
lei. As mortes nas filas da Previdência
do país-hospital têm relação muito maior
com a parcela do PIB destinada à saúde
do que com o desempenho do mau profissional. Sem que se faça referência a
outro responsável, a mentalidade estatizante, da salvação pelo SUDS, que a
Constituição Federal impôs e a realidade
provou ser ineficiente. A visão estatizante da saúde pública e a falta orçamentária para sua implementação são os verdadeiros mandantBs do crime, representado por estas mortes visíveis e por outros milhares de óbitos/ano evitáveis deste país." O meu Estado, SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, padece dos
mesmos males q'le contaminaram o organismo nacional. Embora se destaque
pela excelência do nível profissional dos
seus médicos, ficou em triste evidência
quando a mídia nacional denunciou sucessivas mortes por falha de atendimento
nos postos de saúde e no Pronto Socorro
de Belo Horizonte.
Preocupados com a repercussão negativa das lamentáveis ocorrências e procurando - a bem da verdade - esclarecer
a opinião pública sobre a situação do
atendimento médico-hospitalar mineiro,
entidades médicas do Estado elaboraram documento denominado "Carta de
Minas - Proposta para a Saúde", onde
protestam contra a imputação aos profis-
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sionais de saúde de responsabilidade pela falência do sistema como um todo.
Na opinião dos médicos mineiros, "as
questões de saúde são estruturais. e salta
aos olhos a falta de recursos e a atitude
irresponsável e descomprometida dos
governantes do nosso País. que não têm
oferecido à população um mínimo de
dignidade no tratamento de suas doenças. Minas Gerais não pode mais conviver com hospitais públicos reduzidos a
30% de sua capacidade; com postos de
saúde abandonados e inoperantes; com
um sistema ambulatorial de urgência desativado. em quase sua totalidade; enfim. sem políticas de recursos humanos
e com grandes distorções salarias."
Finalizando, o documento apresenta
as seguintes propostas que, na qualidade
de médico. endosso inteiramente:
"1 - Regulamentação e implantação
urgente do Sistema Único de Saúde com
as seguintes medidas imediatas: - homologação da lei orgânica de saúde; efetiva municipalização das ações de saúde e não a verdadeira "prefeiturização"
que tem sido vista até agora; - implementação dos conselhos estaduais e municipais de saúde nos moldes da lei orgânica do SUS, com real poder de fiscalização do sistema. 2 - Atingir investimento para a saúde de 10% do PIE em
2 anos. 3 - Liberação imediata de recursos com os seguintes objetivos: - reativação plena dos leitos dos hospitais públicos; - estruturação de um sistema
descentralizado de urgência para Belo
Honrizonte, com a recuperação total do
Hospital do Pronto Socorro e criação de
unidades de apoio; -reativação dos leitos dos hospitais conveniados; - implantação de isonomia salarial dentro do
SUS; - utilização da tabela da AMB
como referência para o pagamento dos
serviços prestados pelos credenciados do
INAMPS; - fortalecimento e modernização da assistência ambulatorial; 4Determinação de prioridades na área
preventiva para melhoria e funcionamento nos setores de: infecção hospitalar; medicina preventiva; prevenção de
acidentes de trabalho; campanhas de vacinação; controle de risco epidêmico da
meningite, dengue, etc... ; vigilância sanitária, inclusive com revisão da Lei n'
3.268, de 1957, provendo fortalecimento
da ação fiscalizadora dos CRMs, em associação com o Departamento de vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde.
S - Aprimoramento da área de recursos
humanos com: - melhoria do ensino
médico; - recuperação da residência
médica; -;- rigidez de critérios para.autorização do funcionamento de novas faculdades; - oportunidade de recilclagem e aperfeiçoamento aos profissionais
do sistema, dentro de uma implantação
de educação médica continuada."
Acreditamos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que um sistema digno de saúde no

País passa necessarimente por uma firme vontade-política e, para isto, é indispensável a
participação ativa, não só das entidades de
saúde, mas do Governo e de toda a sociedade
organizada.
Finalizando. precisamos de um Estado
que. adotando uma política de saúde adequada, torne-se competente. Que ofereça condições ideais de trabalho e remuneração condigna. Que invista em recursos humanos e
materiais, para poder exigir dos abnegados
profissionais de saúde um serviço correto a
toda a população. Afinal, a Constituição estabelece que "a saúde é direito de todos e dever
do Estado."
Tenho fé e esperança, mesmo certeza, que
o atual Governo do Presidente Collor de Mello, possuidor realmente de vontade politica
e contando no Ministério da Saúde com um
médico competente. Parlamentar experimentado que é o DI. Alcenir Guerra, conhecedor
profundo dos problemas da área da saúde
no País. passado o momento passional da sua
investidura traçará novos rumos para a saúde
do nosso povo.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados, há cerca
de 100 dias. a Nação tem estado ou sob o
impacto ou sob a expectativa do comportamento do Presidente da República. a cada
dia inventando formas de manter sobre sua
pessoa a atenção exclusiva dos espectadores
de televisão. As questões de relevância. a
crise que se aguça. nada disso parece importar em demasia ao SI. Presidente.
As coisas chegaram a um ponto tal, que
S. Ex' mesmo acabou por se admitir infalível
e praticamente sem limites os poderes de que
foi investido como primeiro mandatário da
República.
De nada parecem ter adiantado as críticas
seguidas que deve ter ouvido e que lhe são
dirigidas desta tribuna. Pouco pareée entender do comportamento popular, trocando
uma população inteira por uns poucos que
a cada dia o aplaudem na subida da rampa.
O Supremo Tribunal Federal, já uma vez
indicou com a clareza de um 9 X O que os
poderes constitucionais, quaisquer que sejam, se econtram perfeitamente delimitados
no texto constitucional, e que Legislativo, Judiciário e Executivo em nenhum instante poderão exorbitar de suas áreas de mando.
Não se sabe se S. Ex' o Sr. Presidente Collor não entendeu a advertência; não se sabe
se o Presidente da República preferiu investir
no confronto e, uma vez mais, desabrigar-se
da lei e investir contra a ordem constitucional.
Foi o que vimos com o Decreto que mandou reduzir o salário dos funcionários colocados em disponibilidade, ferindo frontalmente
disposições de nossa Constituição. O STF,
como vimos ontem, uma vez mais rechaçou
essa provocação infantil e insistiu, como lhe
éde obrigação, em ensinar ao titular do Poder
Executivo o caminho da legitimidade e do
respeito às leis, que é como se constrói o
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regime democrático, que é como esse regime
se desenvolve e se institucionaliza.
Ao cumprimentar o Supremo Tribunal Federal pela augusta decisão ontem adotada,
estamos, no mesmo passo, levando ao povo
brasileiro a sensação de nossa certeza de que,
enquanto imperarem a Constituição e nosso
ordenamento legal, enquanto esse ordenamento e essa Constituição forem respeitados.
a democracia florescerá.
. O SR. JOSÉ VIANA (PL - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, diante do desejo de ver
aprovado o Projeto de Lei n'! 4.785190, do
Poder E!'ecutivo, no qual está disposta a criação da Area de Livre Comércio de GuajaráMirim - ALCGM, venho expor motivos
que, sem dúvida, virão contribuir para a concretização de tão importante causa.
Guajará-Mirim apresenta atualmente todos os requisitos para fazer dessa área de
livre comércio o principal meio de desenvolvimento do Estado de Rondônia, bem como
de toda a região circunvizinha. Destacandose, obviamente, a atividade comercial como
pivõ do desenvolvimento econômico da região, não podemos descartar a idéia de que
será dado espaço importantíssimo também
à industrialização, admitindo-se que esse fato
geraria como conseqüência a criação de milhares de novos empregos e uma grande arrecadação de impostos, abrindo lugar para um
progresso mais integrado e consistente.
Situada distante dos grandes centros industriais. Guajará-Mirim tornou-se, tradicionalmente. um porto onde se centralizam cargas
de grande porte da região amazônica, tendo
como principal base econômica o comércio
fronteiriço com a Bolívia.
Sendo o segundo Município mais antigo
do Estado, trabalhou coni seriedade para preservação da sua rica cultura e, portanto, tem
tido grande sucesso no que diz respeito à exploração do fluxo turístico e artesanal.
Inúmeros serão os benefícios trazidos não
só ao Estado de Rondônia e região amazônica, mas também a todo o País, após a criação da área de livre comércio. Em relação
a se tornar centro financeiro, a citada área
poderá constituir-se em experiência pioneira
para o Brasil, pois somos absolutamente fechados para a liberdade cambial declarada.
O País poderá éom isto, SI. Presidente e Srs.
Deputados, testar sua capacidade de atrair
capitais estrangeiros que habitualmente são
depositados em paraísos fiscais ou em países
que se aproveitam do sigilo bancário como
arma para recolher depósitos.
O projeto de lei, em seu art. 13, normatiza
em seis subitens a proibição da saída de capital sem procedência e que apenas emergiu
da área de livre comércio, mas faculta a utilização destas divisas em negócios, aplicações
ou até mesmo na compra de mercadorias cuja
saída goza de isenção de tributos ou de sua
incidência moderada. Podemos assim notar,
SI. Presidente, Srs. Deputados, que não há
qualquer possibilidade de se fomentar a "lavagem do dinheiro" em negócios praticados
ilegalmente.

8180 Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Indiscutivelmente, essa área de livre comércio está longe de ser centro financeiro,
mas estará, entretanto, dando o primeiro passo para a iniciação de um projeto de maior
dimensão, ou seja, a confiança e li credibilidade internacional do Brasil diante dos investidores de recursos externos.
Sendo assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, cabe a mim continuar lutando para alcançar a concretização de tão importante etapa a ser vencida pelo Estado de Rondônia.
Espero, após aprovação do projeto de lei,
podermos sentir-nos envaidecidQs por colaborar de alguma maneira com o progresso
de nosso País.

o SR. JORGE LEITE (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com algumas reivindicações às mãos, que beneficiarão o Estado
do Rio de Janeiro e também determinadas
regiões, bairros e setores em funcionamento
em nosso Estado, compareci hoje ao Palácio
do Planalto para uma audiência com o Exmo.
Sr. Presidente da República, Fernando Collor de Mello, levando as seguintes reivindicações:
I - que não fosse permitida a demissão de
funcionários da Sucam - verdadeiros soldados no combate ao dengue, epidemia que
há anos atinge o Estado do Rio de Janeiro.
Atualmente, sabemos todos nós que o dengue hemorrágico está penetrando de maneira
alarmante no Município de Niterói, na zona
oeste do Rio e também na Baixada Fluminense;
rI - que seja autorizada a implantação de
uma unidade educacional do Colégio Pedro
rI, em Quintino Bocayuva, o que beneficiará
milhares de jovens que, pela ausência de um
educandário do Governo naquela vasta região do subúrbio carioca, deixam de freqüentar a escola, já pela impossibilidade de seus
familiares arcarem com as despesas de sua
instrução em colégios da rede particular. Esta
unidade educacional do Colégio Pedro rI seria instalada, segundo nossa proposta, nas
dependências da Escola XV de Novembro,
situada em Quintino Bocayuva. Será, sem
dúvida, uma grande vitória para o nosso Estado se concretizado este grande sonho;
rII - outra proposta que levei ao Sr. Presidente' da República foi uma reivindicação de
moradores da região ç1e Madureira, subúrbio
do Rio de Janeiro e adjacências, de presidentes e membros de associações de bairros,
membros e componentes da Escola de Samba
Império Serrano e Escola de Samba Portela,
que solicitam a S. Ex' lhes seja permitida
a construção de uma área de esporte e lazer
no atual Campo Cajueiro, situado em Madureira. Este terreno, proposto como área de
esporte e lazer, lá existe há aproximadamente
50 anos, sem uma finalidade específica, que
não seja a de jogos de futebol de fim de semana. Acho mesmo, Sr. Presidente, que é extremamente oportuna esta reivindicação, pois
quem sabe de lá não sairão os novos ídolos
do esporte brasileiro. Esta proposta, levei-a
em documento assinado pela população da-

quela região, tendo eu endossado totalmente
tal reivindicação;
IV -finalmente, a pedido das escolas de
samba, levei a solicitação para que sejam liberados seus recursos financeiros, bloqueados
após o Plano de Estabilização Econômica,
recursos estes que permitiriam às mencionadas escolas efetuar o pagamento de seus compositores, bem como liquidar compromissos
assumidos anteriormente.
Com esta pauta de assuntos, pude levar
ao Presidente Fernando Collor reivindicações extremamente importantes que, tenho
certeza, beneficiarão as populações de bairros, classes de funcionários, associações de
bairros, jovens prontos para ingressarem nos
bancos escolares, enfim, muitos setores,
áreas e bairros beneficiados.
Confio na sensibilidade do Sr. Presidente
da República, que não faltará, tenho certeza,
às reivindicações do povo do Estado do Rio
de Janeiro.
O SR. JOSÉ CAMARGO (PFL - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, a reunificação da
Alemanha e a discreção dos investidores japoneses têm gerado temores, no Brasil, de
que não nos procurem os capitais estrangeiros
na proporção que o. Governo pretendia ao
liberalizar a nossa economia e pôr um freio
à estatização.
Antes de responder a esses temores de concorrência do leste europeu na atração de investimentos, é preciso, apenas, ampliar os
horizontes da privatização por intermédio de
uma política alfandegária que facilite tanto
as exportações como as importações, evitando-se, sobretudo, certas providências de en. xugamento da liquidez, em prejuízo de produtores e consumidores, quando se pode retirar mais dinheiros de circulação estancando
as emissões e reduzindo as despesas públicas.
Na verdade, estamos a caminho disso, com
o saneamento burocrático já encaminhado,
dispensando-se os excedentes e ociosos e reduzindo-se as gratificações e os salários indiretos.
Os investimentos virão.
Quem o disse, recentemente, à imprensa,
foi o vice-presidente e economista-chefe do
Banco Mundial (BIRD), aconselhando o
Brasil a ser mais agressivo e não temer a
concorrência dos países socialistas do Leste
Europeu na disputa por investimentos e créditos estr~mgeiios, pois somos um país continental, muito mais rico do que aquelas nações
reunidas.
Concluindo, assinalou:
"O mundo todo conhece muito bem
as potencialidades da economia brasileira".
Desmistificando os boatos, no sentido de
que o BIRD reduziria os nossos créditos, concluiu seu vice-presidente:
"No que diz respeito ao Fundo Monetário Internacional e ao BIRD, isso não
é verdade. Não vamos cortar os emprés-
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timos, por estarmos atendendo ao Leste
Europeu. Temos dinheiro suficiente, no
momento, para fazer as duas coisas."

Não deixa de ser encorajadora essa afirqJação de confiança internacional no Brasil.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados no limiar do século
XXI, o Brasil defronta-se com um dos grandes desafios a serem enfrentados pelas futuras gerações: o da virtual escassez das fontes
de energia, indispensáveis ao desenvolvimento do País e ao bem-estar de seu povo.
A propósito dessa questão, que já preocupa cientistas e técnicos, os governadores
dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, após recente reunião do Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul
- CODESUL, apontam para a oportuna alternativa do gás natural, fonte energética ainda não convenientemente aproveitada entre
nós.
Aduzindo irretorquíveis argumentos, o
CODESUL faz apelo aos membros desta Casa, particularmente os parlamentares dos Estados sulinos, para que acompanhem e analisem o Programa Plurianual de Investimentos
da Petrobrás, no sentido de serem priorizados
os investimentos para pesquisa e exploração
do gás natural, na Região Sul, tanto na plataforma submarina, como em terra, na bacia
do Paraná.
O gás natural, como é sabido, traz largas
vantagens ao setor industrial e ao meio ambiente, além de substituir a lenha e o carvão
vegetal que presentemente concorrem com
59,4% do consumo total de energia térmica
no setor industrial da região e que, pelo processo constante do desmatamento, aponta
para evidente e sérios sinais de escassez a
curto prazo, além de lastimável comprometimento ecológico.
Na sua exposição, os governadores alertam
para os riscos ambientais caso se mantenham
os atuais índices de desmatamento superiores
a 58 mil hectares por ano. Estudos sobre o
gás natural. comprovado na área do campo
de Tubarão e com potencial na bacia do Paraná, indicam a possibilidade de substituição
da ordem de 5,6 milhões de NM3/dia, volume
capaz de atender satisfatoriamente às exigências do consumo regional.
O goverho brasileiro, já alertado sobre o
problema e dentro da política de preservação
ecológica anunciada, vem gestionando junto
às autoridades argentinas e da Bolívia para
importação do gás natural. Entretanto, o Ministério da Infra-Estrutura e a Petrobrás têm
encontrado dificuldades para levar a bom termo os entendimentos e, também, para equacionar a futura operacionalização do sistema
desde a origem ao consumidor final'. Ora,
as reservas de gás natural existente na plataforma submarina de nossas costas e nas entranhas do solo brasileiro são 'éle t~l potencialidades e economia que induzem a seu efetivo
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aproveitamento, o quanto antes e dentro da
mais absoluta prioridade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. AMILCAR DE QUEIROZ (PDS AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não somos
daqueles que se colocam de chuteiras quando
a seleção brasileira de futebol vai a campo,
notadamente na época de Copa do Mundo,
até porque nossa preocupação maior se volta
para os problemas que nos afligem, principalmente no tocante ao homem do campo que,
lamentavelmente, não recebe por parte do
Governo Federal a necessária assistência, para que produza os alimentos de que tanto
somos carentes.
Contudo, não podeóamos ficar alheios ao
que se passou nos, campos de futebol da Itália
com o nosso selecionado. Não é que a derrota
não faça parte de uma disputa, principamente
nos termos do regulamento que rege uma
copa mundial. Porém, quando uma equipe
é derrotada pela incompetência, não podemos esconder-nos como simples avestruz.
Daí por que, mesmo não colocando como
meta principal da nossa atuação parlamentar
o esporte profissional,. não podemos deixar
de formular apelo ao Presidente da Comissão
de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
desta Casa para que constitua uma subcomissão destinada a apurar as razões que levaram a seleção brasileira a se desclassificar
nas oitavas de final.
Justifica esta nossa colocação não só a circunstância de que recursos públicos foram
aplicados na seleção brasileira, como também
o fato de que, para muitos, ela representava
um emblema de esperanças, mesmo que poucos dela se btneficiem, utilizando-se deste
sentimento dé brasilidade dos menos esclarecidos.
Ressalte-se C]j.le a incompetência' dos nossos artilherios nos campos da Itália ficou patent,eada, ao vivo, pelas transmissões diretas
das nossas redes de televisão. Incompetência
esta que não poderia ser tão patente, uma
vez que, ao que se supõe, foram selecionados
os melhores entre os nossos futebolistas. Ressalte-se ainda que, além de slecionados os
melhores, tempo não faltou ao nosso técnico
para que treinasse esses atletas, dando-lhes
condições para nos representar condignamente nos campos de futebol.
Observa-se, no entanto, pelas declarações
que estão sendo divulgadas pela imprensa,
não só as fornecidas pelos jogadores, como
também pelos jornalistas que cobriram a nos-sa participação nesta copa do mundo, que
alguns fatos extracampo tiveram repercussão
n~gativa nos jogos que nossa seleção participou.
Por estas notícias, tomamos conhecimento
de que certos jogadores foram relegados a
segundo plano por privilégios que o técnico
dedicou a outros menos expressivos, o que
não podemos .compreender.
Assim, entre outras razões, a subcomissão
que propomos poderá servir para, ouvindo
as partes envolvidas neste lamentável episódio do nosso futebol, oferecer subsídios e su-

gestões no sentido de que se evite novo malogro na Copa de 94, pois, conforme o dito
popular, é melhor prevenir do que remediar.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os professores da
Universidade de São Carlos, Estado de São
Paulo, encaminharam-me documento onde
fundamentam suas razões em defesa da universidade pública e contra a política de cortes
de verbas e pesssoal que pretende aplicar o
atual governo do Sr. Collor de Mello.
Pela sua importância, solicito a sua transcrição, na íntegra, nos Anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer Sr. Presdiente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS
Of. Circular n" 006/90 - ADUFSCar
Ilmo Sr.
Deputado Eduardo Jorge
Brasília - DF
São Carlos, 21 de junho de 1990.
Prezado(a) Senhor(a).
Vimos através deste, encaminhar cópia do
Manifesto "Não aos Cortes nas Universidades Federais" para o qual solicitamos sua especial atenção, dado que, através do mesmo,
procuramos apresentar a real situação das
Universidades Federais, bem como as posições historicamente defendidas pelo movimento docente..
Sem mais para o momento, subscrevemonos, atenciosamente. - Pedro Ferreira Filho, Presidente.
NÃO AOS CORTES NAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Nas últimas semanas a mídia vem apresentando uma série de reportagens divulgando
dados sobre as Universidades Federais, que,
ousão simplesmente falsos, ou apresentados
de maneira distorcida e tendenciosa.
A ANDES-SN já demonstrou em artigos
publicados na imprensa, utilizando dados do
próprio MEC, que este não tem dispendido
com as universidades federais mais que 56%
de suas verbas, incluindo os hospitais universitários. No entanto, a fa~cia dos gastos de
80% das verbas do MEC com as universidades federais têm sido uma constante nos
noticiários dos meios de comunicação. O que
nos deixa perplexos, ou melhor, indignados
é que, além de ser incorreta, esta afirmação
cria um falso antagonismo entre o ensino superior e o ensino fundamental e médio. Afinal, é aos Estados e municípios que cabe o
investimento prioritário na educação em seus
níveis iniciais. Ao MEC cabe principalmente
investir no ·ensino de 3" grau público e, complementarmente, nos outros níveis de ensino.
É bom lembrar, ainda que os diferentes níveis
de ensino não sií.O estanques e há interdependência entre eles. Na verdade, o MEC
deveria realmente aplicar pelo menos 80%
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de suas verbas no ensino superior público,
apenas para fazer funcionar o sistema já existente. No entanto não o faz. Dos Cr$
271.581.000,00 repassadÇls às universidades
nos meses. de abril e maio a título de convênios (D.O de 19 a 23 de abril e de 10 a 15
de maio), o setor privado'. recebeu 44,03%
dos recursos.
Ainda em relação a verbas, outra questão
que tem ocupado espaço na imprensa desinformando a opinião pública é a afirmação
de que as verbas gastas com educação no
Brasil são suficientes; o problema é que são
mal administradas. Que elas sejam mal administradas até concordamos, mas que sejam
suficientes está longe de representar a verdade. Os 18% do orçamento fiscal a nível federal mais os 25% a nível estadual e municipal
representam apenas 3,6% do PIB. Países desenvolvidos que possuem sistema educacional extenso' e de qualidade gastam de 6 a
7% do seu PIB em educação, enquanto países
em desenvolvimento cujas situações educacie;nais eram consideradas calamitosas, como
o é no Brasil, utilizaram percentuais de 9
a 10% do PIB em educação para que obtivessem resultados proveitosos. Assim, se quisermos realmente dar prioridade à educação
neste país, devemos triplicar as verbas nesta
área. Basta pensar na falta de escolas, nas
condições físicas das já existentes e nos salários de fome pagos aos professores para verificar que não há exagero nesta afirmação.
No afã de fazer demagogia e sucatear os
serviços públicos em detrimento da população, as inverdades prosseguem. No que se
refere às universidades federais, para justitificar um corte de 30% nas despesas com pessoal, que se efetivado destruirá estas universidades, o MEC divulgou dados, algumas vezes
incorretos outras vezes reais, porém com interpretações totalmente distorcidas.
Quanto aos dados sobre a relação professor/aluno,. funcionário/aluno, custo/aluno.
chamamos a atenção para alguns fatos:
1 - Em primeiro lugar, os dados estatísticos apresentados não podem ser analisados
à margem da história. Eles não têm significado por si só. Assim, a relação professor/
aluno das universidades federais que é de 1
professor para cada 8,5 alunos (de acordo
com os dados divulgados, porém corrigindo
o erro feito no cálculo da média) deve ser
analisada considerando uma série histórica.
De acordo com o próprio MEC, esta relação
era de 1 professor para cada 4,3 alunos no
setor público em 1960, chegando em 1988
a 1 professor para 9,7 alunos. Se observarmos
que o número de professores não se altera
desde 1980, e que o número de alunos cresce
apenas 15% no mesmo período, concluimos
que a "ociosidade" é de responsabilidade daqueles que mantiveram o ensino superior público estagnado durante 10 longos anos!
2 - No que se refere à relação aluno/funcionário e custo/aluno, encontramos algumas
pérolas! Em primeiro lugar, a afirmação de
que esta relação na USP é de 7 alunos por
funcionário é falsa! A USP tem 17.501 funcionários, 5.599 professores e cerca de 47.000
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alunos. Assim a relação aluno/professor é de

mais efetiva, não poderíamos ter um quadro
muito diferente do atual. Acrescente-se ainda
que a não renovação de quadros docentes
nor do que nas federais, que, de acordo com
nas universidades federais nos últimos dez
os dados divulgados, é 4,3.
anos dificultou a saída de pessoal para a pósO custo por aluno é outra informação duvigraduação, tendo-se hoje um "envelhecimento" da obtenção de títulos de mestrado (37
dosa. Utilizando os valores efetivamente gastos com a folha de pagamento da USP do . anos) e de doutorado (42 anos), oque diminui
mês de março chegamos ao valor anual de . a vida útil do professor na formação de novos
13.330 dólares/aluno, valor muito superior ao
docentes a nível local, ou seja, dificultam-se
a expansão da pós-graduação e as possibidivulgado, porém pequeno se levarmos em
lidades de desenvolvimento da pesquisa.
conta a defasagem salarial dos professores
e funcionários da USP. Assim, o custo/aluno
Assim, se a educação e a produção de ciênnas universidades federais, conforme divulcia e tecnologia forem de fato, prioridades
gado, é menor que na USP que, por sua vez,
no atual governo, trata-se de investir, e muiem função do arrocho de salários, não serve
to, nas universidades públicas para sua recucomo parâmetro. Com relação âs universiperação física, expansão de vagas, novas condades estrangeiras, os valores divulgados na
trataçóes, além de um agressivo programa
imprensa não fazem o menor sentido, refede qualificação docente. Para produzir ciênrem-se ao subsídio governamental e não ao
cia e tecnologia o país precisa de massa críticusto/aluno.
ca. Em física, uma das áreas onde há maior
Por outro lado, também não faz sentido
qualificação, temos pouco mais de 1.000 doucomparar o número de funcionários ao númetores, em um país de 150 milhóes de habiro de alunos, mas sim ao número de docentes
tantes, o que é um número reduzidíssimo,
e às necessidades de serviços que tenha a
este sirn, por si só, sem necessidade de comUniversidade, assim como suas atividades de
paração.
extensão. Calcula-se, por exemplo, que cada
O MEC diz que o setor público oferece
docente em área experimental necessita de
apenas 23% das vagas no 3" grau, o que é
2 técnicos para as atividades de pesquisa e
verdade, mas tenta cinicamente culpar. a próaulas práticas. Nas áreas administrativa e de
pria universidade acusando-a de ociosa. As
manutenção este número pode ser estimado
universidades públicas têm suas mazelas, que
entre 0,5 a 1 funcionário por docente, dependevem ser corrigidas, mas no caso das univerdendo das atividades de extensão ou das nesidades federais a responsabilidade principal
cessidades do respectivo campus.
cabe fundamentalmente àqueles que vêm dirigindo o MEC há anos e, através de seus
Além disso, os hospitais universitários nepartidos políticos, tem praticado a mais mescessitam de grande número de funcionários
quinha política fisiológica e clientelística a
em função do número de leitos, da cobertura
nível local. As universidades federais têm siambulatorial e do pronto-socorro, o que tordo vítimas de tais práticas, o que permitiu
na sem sentido o estabelecimento de uma
o crescimento de uma mentalidade adminisrelação funcionário/docente ou aluno/funciotrativa burocrática e não acadêmica. O exernário.
cício da autonomia com democracia pelas
3 - No que se refere à titulação, de fato
Universidades é fundamental para a superatemos ainda uma situação bastante precária,
ção desta situação. A ANDES - SN entende
correspondente à precariedade do sistema
que autonomia não significa soberania, ela
educacional em nosso país, decorrente do seé fundamental para que a universidas como
cular descaso hoje acentuado. No entanto,
instituição permanente não esteja sujeita às
devemos atentar novamente para uma série
mudanças de governos e a política clientehistórica.
lística. A democracia é decisiva para o exerDe acordo com dados do MEC, em 1974
cício de autonomia, para garantir a transpaos professores apenas graduados represenrência dos atos administrativos, da definição
tavam 57,9% do total de professores. Em
de rumos da universidade, Fara que ela possa
1987 o percentual baixou para 33,6%. Endialogar com a sociedade que a mantém e
quanto os professores com mestrado que em
a quem deve servir.
1974 representavam 9,7%, em 1987 cresceNão podemos mais aceitar cortes nas uniram para 21,2%. Quanto ao título de doutor,
versidades federais mesmo porque estes corpassou-se de 6,6% em 1974 para 12,7 em
tes vêm se dando há muitos anos. Em 1973
1987.
as verbas para Outros Custeios e Capital nas
Estes dados referem-se ao conjunto dos
universidades federais representavam em
professores universitários do setor público e
média 27,8% enquanto hoje não atinge seprivado. Se fossem desagregados, veríamos
quer 5,0%.
que nas universidades federais este incremenO enfrentamento dos cortes nas universito de titulação seria ainda mais expressivo,
dades federais pela ANDES-SN será feito
uma vez que no setor privado apenas 5%
sem tergiversação. Com a tranqüilidade de
dos professores possui o título de doutor conquem sempre defendeu uma universidade de
tra 16% nas Universidades Federais. Da mesqualidade. Com a tranqüilidade de quem.
ma forma, há 15% de mestres no setor privasempre se opôs à gripe, aosjetons e às funções'
do contra 35% no setor das federais.
comissionadas, aliás grande trunfo para o'
Considerando que o início da pós-graduaclientelismo e que tem premiado a burocracia
ção no país se deu apenas há vinte anos, e
em detrimento das condições de trabalho, de
que somente nos últimos dez anos ela se torna
8,4, portanto igual à média nas federais; a
relação aluno/funcionário é 2,7, portanto me-
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docência. pesquisa e extensão. Aliás, a ANDES-SN tem a tranqüilidade de lutar pela
expansão de vagas, inclusive cursos noturnos,
exigindo, no entanto, que isto se dê com qualidade. A ANDES-SN tem a tranqüilidade
de defender o regime de dedicação exclusiva,
como o único compatível com a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e, considerando o regime de tempo parcial (20 hs) como exceção, e propondo a extinção do regime de 40 horas, sem dedicação
exClusiva. A ANDES-SN tem a tranqüilidade
de lutar por mais verbas para Outros Custeios
e Capital, para o aumento das oportunidades
de pãs-graduação e por novas contratações.
O movimento docente organizado na ANDES-SN, em defesa da universidade pública,
gratuita, autônoma, democrática e de qualidade, não apenas lutará decisivamente contra
qualquer demissão arbitrária como continuará exigindo o atendimento das suas reivindicações históricas.
Brasília, 8 de junho de 1990. - ANDES
-SN
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCE·
LLOS (PFL - MG. Pronuncia o seguinte.
discurso.) -SI'. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a crise no fornecimento de álcool combustível no País assumiu contornos praticamente catastróficos na medida em que tem
quase paralisado cidades inteiras, deixando
os consumidores por horas a fio em filas intermináveis à frente dos postos de abastecimento.
Um dos poucos programas do Governo que
realmente funcionou, o Proácoo\' mereceu
a credibilídade dos brasileiros, constituindo
o maior programa de energia alternativa já
adotado, sem similar em todo o mundo, despertando respeito e admiração das outras nações.
Seu sucesso podia ser medido pela produção das montadoras de veículos nacionais.
Em 1985, os carros a álcool ocupavam 96%
do mercado nacional. Até agosto de 88, a
participação dos carros a álcool no mercado
ainda se mantinha numa média de 93%. A
partir daí, porém, foi-se reduzindo, a ponto
de ter-se invertido completamente a relação.
Hoje, 98% dos veículos produzidos são a gasolina, e a população que não tem condições
de trocar seus automóveis amargura nas filas
e amaldiçoa todos os governos do País.
O Proálcool nasceu em 1979 como uma
esperança nacional e foi a resposta do Brasil
ao choque do petróleo, à crise cambial e ao
risco do desabastecimento. Com tecnologia
nacional, criou-se mil combustível renovável,
não-poluente. A atividade transformou-se
em grande geradora de empregos, reduzindo
o êxodo rural rumo às grandes cidades, afastando a ameaça de racionamento, a dependência do petróleo importado, e ainda representou uma economia de 12 bilhões de dólares em substituição de importações.
O Proálcool ficou a cargo da iniciativa privada, que deu provas de capacidade de gerenciamento de serviços. Entretanto, como costuma aeontecer com programas do governo.
não tardou para que seu aval começasse a
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ser retirado. O estimu!p ao COfioumo. com
a relação de 65% entre os preços do álcool
e da gasolina, foi sendo reduzido. A Seap
fixou preços de venda da cana e do álcool
inferiores ao custo da produção. desrespeitando as determinações da Lei n" 4.R70/65;
e a Petrobrás cortou os investimentos no setor.
Com isso. os preços de venda da cana e
do álcool tornaram-se inferiores ao custo da
produção e, em função dessa política de preços, os plantadores da Região Centro/Sul estão entregando sua cana com defasagem de
34%, apesar da existência de sentença judicial determinando a correção do preço. Essa
sentença, segundo nos informa Edy Mello
Castanheira, Presidente da Associação dos
Plantadores de Cana de Minas Gerais, foi
encaminhada ao Diário Oficial nos estertores
do Governo Sarney, mas não chegou a ser
publicada.
Ora, os plantadores de cana e os usineiros
são empresários que responderam ao apelo
de atender a uma necessidade premente do
País. Desenvolveram tecnologia própria,
apresentando progressivos avanços na produtividade, tanto no cultivo da cana, quanto
na produção do álcool. Não são, porém, entidades beneficentes, para arcarem com o ônus
da desorganização estatal. da inexistência de
critérios e da falta de uma política firme de
apoio à continuidade do Programa. Sua produção reduziu-se já que empresas privadas
não sobrevivem a uma sucessão de prejuízos.
Enquanto isso, todos os indícios internacionais são de que o preço do barril de petróleo e, conseqüentemente, da gasolina, tende
a aumentar nesta década, com previsão de
novo choque antes mesmo de 1995.
Ora, o Brasil vinha comprando petróleo
com dólar subsidiado, mas tal privilégio foi
removido com o PIam) Collor. Assim, fica
claro que o álcool combu~tível, além de todas
as vantagens citadas, já é mais barato do que
a gasolina, e essa superioridade econômica
acentua-se a cada dm, mesmo que' o preço
do petróleo se manknha estável, onde'o impressionante e crescente incremento de produtividade da indústria canavieira, desde o
advento do Proácooi,
Tais consideraçõe:_ levam a crer na existência de verdadeira orq uestração com vistas a
desmoralizar o Programa, não podendo o
Governo permitir que os inimigos do álcool
tornem inviável a prodw,ão do único combustível alternativo genuinamente brasileiro.
pactuando com este verdadeiro crime de lesapátria ou omitindo-se ante o que acontece.
Apoiando o ju··:to pleito dos plantadores
de cana de Minas Gerais, que é o mesmo
dos outros Estad"ls brasileiros, apelamos à
Sr' Zélia Cardoso (.k Mello, Ministra da Economia, no sentido": -lue adote providências
visando ao imediato cumprimento da Lei n"
4.870, bem como adote enérgicas medidas
destinadas a assegu~ 1r a continuidade do Programa do Álcool e r lC' solucione.m de uma
vez a presente crise e evitem a sua repetição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago outro assunto.

O sistema rodoviário brasileiro movimenta
anualmente cerca de 240 bilhões de tone/ada/km e cerca de 500 bilhões de passageiros/km.
Com a retomada do desenvolvimento econômico do País, estes números deverão, no
mínimo, duplicar até o ano 2000, sendo improvável que ocorram mudanças na atual distribuição modal.
O desenvolvimento do setor ainda hoje sofre as conseqüências da crise energética que
se desencadeou a partir de 1975. Por outro
lado, deve-se observar que o setor contou,
durante muitos anos, com recursos vinculados. As fontes dessas receitas eram o Imposto
Único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos (Iulclg), a taxa Rodoviária
Unica (TRU) e o Imposto sobre os Serviços
de Transportes (1ST).
A partir de 1982, com a desvinculação das
parcelas do IULCLG, da TRU e do 1ST,
o órgão passou a depender quase que exclusivamente de recursos do Tesouro Nacional,
sempre insuficientes para o atendimento das
necessidades mínimas do setor.
O insuficiente atendimento às necessidades
de conservação e restauração tornou péssimas as condições de cerca de 14.000 Km de
rodovias federais pavimentadas. E 15.500 km
de rodovias estão em estado regular.
É também considerável o número de segmentos rodoviários necessitando de aumento
de capacidade, principalmente aqueles situados nas proximidades dos grandes centros urbanos.
Dados de 1989 indicam que ocorreram na
rede federal cerca de, 65.000 acidentes de
trânsito, com 41.000 feridos e 5.700 mortos.
Estudos indicam que estes números representam para a economia uma perda da ordem
de 600 milhões de dólares, além de imensurável prejuízo social. Esses mesmos estudos
indicam que cerca de 13% dos acidentes são
devidos ao estado de conservação da via.
Con.stata-se, ainda, a e)5"istêncja de cerca
de 2.500 pontos negros ao longo das rodovias
federais. Em tais pontos ocorrem cerca -de
40% dos acidentes de trânsito, apesar de eles
representarem, em termos de extensão, somente 7% da malha.
Desta forma, em face do acima exposto,
as seguintes linhas devem ser perseguidas:
eliminar progressivamente o déficit acumulado de cerca de 14.000 Km de rodovias em
péssimo estado; evitar que cerca de 15.500
km de rodovias em estado regular passem
para situação péssima, além de melhorar sensivelmente o padrão de conserva; promover
o aumento de capacidade nos segmentos saturados; Aumentar a segurança do trânsito,
com a conseqüente diminuição do número
de acidentes, por meio de uma adequada sinalização, da eliminação dos pontos negros
etc.
Para desenvolvimento dessas ações seria
necessário no' mínimo o aporte de recursos
anuais da ordem de 1 bilhão de dólares.
Por outro lado, não há como promover-se
o desenvolvimento econômico do País senão
com o suporte do setor rodoviário.
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Por último, é preciso lembrar que o Brasil
desenvolveu com grande esforço e sacrifício
uma rede rodoviária que representa um patrimônio da ordem de 150 bilhões de dólares
e que deve ser preservado.
A elevada deteriorização da rede rodoviária federal é profundamente danosa à economia do Pais, porque representa aumento de
custos de transportes, cerca de 38%, aumento
dos gastos de combustíveis, cerca de 56%,
enquanto os gastos com a restauração postergada são multiplicados por três.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) Com a palavra a Deputada Cristina Tavares.
Peço a V. Ex" Deputada Cristina Tavares,
que desculpe, mais uma vez, esta Presidência,
mas antes o Deputado Virgildásio de Senna
havia pedido a V. Ex' que cedesse um pouco
do seu tempo. Esta Presidência informa que
V. Ex" não será prejudicada. Disporá dos
mesmos 30 minutos e, se precisar de prorrogação, esta Mesa a dará com a maior satisfação.
A SRA. CRISTINA TAVARES (PDT PE.) - Sr. Presidente, aceito as desculpas.
V. Ex" sabe do apreço e da admiração que
tenho por V. Ex' Lamento o atraso - o meu
horário deveria começar às 14h30m - porque o Ministro Alceni Guerra deverá estar
à minha espera às 15h, e esta audiência. certamente, já a perdi. Apelo a V. Ex', que é
uma pessoa bem relacionada, que faça saber
ao Ministro da Saúde que estt:; atraso, não
foi de minha responsabilidade. E muito difícil
hoje em dia conseguir uma audiência.
Sr. Presidente venho a esta tribuna para
fazer uma análise dos cem dias do desgoverno
do Presidentre Collor de Mello. Por trás deste
desgoverno, existe uma lógica que pretendemos demonstrar aqui. O que se viu no espetáculo de ontem à noite - as Lideranças desorganizadas, sem saber exatamente com que
forças contam - de forma nenhuma pode
alterar a lógica embutida no Governo Fernando Collor de Mello, que é colocar este
País, esta economia e esta soberania a serviço
de um projeto internacional neoliberal, essencialmente desnacionalizante.
Queria demonstrar com fatos simples, não
com teses, mas factualmente, que o Governo
Fernando Collor é antibrasileiro, antinacional e antipopular.
O empresário de São Paulo, Lawrence Pih,
insuspeito, pois, de ser um xiíta, é, por todos
os títulos, um homem moderno. Acordou no
dia 16 de março e constatou que havia um
Brasil novo.
Este trecho que leio é extraído de um artigo
intitulado "O pesadelo", uma prospecção
que o empresário fez do Governo Fernando
Collor.
Quero advertir q7ue. toda vez que fala em
Governo Fernando Collor de Mello, não usa
a moeda nacional, o cruzeiro, mas a moeda
dólar.
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Diz ele:

os interesses das elites e dos amigos. E assim
se fez. O Plano Collor destruiu a credibilidade das instistuições. A Ministra Zélia Cardoso de Mello fez um plano para enxugar
os ativos financeiros e ajudou a desorganização social. Se congelou - o dinheiro que
estava aqui, porém o próprio Banco Central
, estima que havia 35 bilhões de dólares em
bancos norte-americanos e europeus, que saíram clandestinamente do Brasil. Essa quantia
equivale a 10% do Produto Interno Bruto.
Tomar providências contra os verdadeiros
saqueadores da economia nacional? Nem
pensai. Essa gente é toda patriota, veste-se
de verde e amarelo, morde as unhas e chora
diante de uma televisão, quando vê um jogo
Nesses cem dias, o Presidente da República
de futebol de quatro em quatro anos. Esse
andou a 160 quilômetros em uma moto, pilo- é o seu patriotismo. Patriotismo para essa
tou um jet ski, jogou voleibol com o jogador
gente é só isso. Tudo bem. O próprio PresiBernard, fez um gol na Seleção Brasileira
dente da República se deslocou, ele também,
de Futebol, pilotou um ultraleve, rompeu a
durante cinco dias, patrioticamente, para a
barreira do som, atirou de um tanque, lutou
aprazível Itália, a fim de assistir a um jogo
caratê, coireu 20 quilômetros em um dia e
de futebol.
editou o Plano Econômico. A princípio, era
O Plano Collor errou no prognóstico da
apenas um super-homem que impressionava . inflação e foi o próprio Presidente do Banco
algumas das cabeças premiadas das elites.
Central, de nome Ibrahim Eris, que em abril
Em 20 de março, em um artigo do jornal
passado disse a empresários e sindicalistas
A Folha de S. Paulo, , o economista e Depuque era maior do que previa o desgoverno
tado José Serra, do PSDB, escrevia, a propó- do plano.
sito do plano cruzeiro:
Aos poucos, as "torneirinhas" vão-se
"O plano cruzeiro representa o segun- abrindo e irrigam daqui, irrigam dali, um empresário amigo, um grupo de empreiteiros,
do bilhete premiado que o Brasil tem
e o dinheiro vai retornando às mãos dos seus
em suas mãos nos últimos anos, cuja reantigos proprietários.
compensa pode ser valiosíssima para reO dinheiro dos poupadores, pequenos e
tomar o desenvolvimento econômico'
médios, está preso. O dinheiro das viúvas
continuado e as possibilidades de reduzir
e o dinheiro das instituições menores e pequea pobreza e as desigualdades sociais."
nas está preso. Quem poupou anos e anos,
No primeiro bilhete, continua o Deputado honestamente, foi punido. A Ministra chegou
José Serra:
.
a falar em leilão, mas esqueceu tudo o que
"O Plano Cruzado foi rasgado antes disse e, como diz a apresentadora Xuxa, hoje
da cobrança, em razão das suas deficiên') lado de Sérgio Malandro, a personagem
cias técnicas e do populismo aloprado,
maior do era Collor é "beijinho, beijinho,
que tomou conta do Governo e do País. tchau, tchau."
Temos, agora, outra grande chance com
Claro, houve artifícios para manter os subum plano tecnicamente melhor elabora- sídios ao usineiro do Rio de Janeiro e do
do num contexto de maior vontade polí- Nordeste, mas as medidas provisórias, votatica e em face de um País exaurido pelo das por uma maioria que se fazia ora com
castigo da superinflação, pronto a aceitar o auxI1io de um, ora de outro partido mouma alternativa que lhe conduza à terra derno desta Casa, não deixaram margem para
firme da estabilidade de preços."
ilusões. Dava-se a partida ao mais elaborado
Como vemos, até as pessoas mais lúcidas, projeto de desmonte da máquina estatal adoas elites das elites se deixaram enganar nos tando-se um modelo neoliberal da soberania
primeiros dias do Plano Collor. Em prosse- relativa, subordinada ao vago conceito da
guimento à estratégia "collorida", deu-se iní- modernidade. Em nome desta modernidade,
por exemplo, extinguiram-se empresas estacio a uma estonteante enxurrada de medidas
provisórias. Os juristas levantaram a cabeça. tais que davam lucros, empresas de pesquisas, universidades e, ao mesmo tempo, per"O Presidente Collor deve mudartoda maneciam intocáveis subsídios às empresas
a sua equipe econômica, para não ser multinacionais.
.
vítima de um plano que desrespeite a
Ouço, com prazer, o aparte do nõbre DeConstituição".
putado Luiz Salomão.
Esta afirmação é do jurista e professor tituO Sr. Luiz Salomão - Deputada Cristina
lar da Faculdade de Direito da Universidade Tavares, venho acompanhando atentamente
Mackenzie, Ives Gandarra de Martins.
seu pronunciamento. V. Ex' levanta, neste
A história registra que o Presidente Collor momento, a questão da falsa modernidade
fez exatamente o que disse que não faria.
do Governo Collór de Mello. Essa moderMeteu a mão no bolso dos poupadores, se- nidade tem uma nova expressão, recentíssiqüestrou a poupança, a conta-corrente, r pro- ma, na divulgação da política industrial que
Imeteu usar as "torneirinhas" para satisfazer .o Governo C~llor pretende praticar, anun-,
"Acordei aos 16 de março, dia da redenção nacional, e constatei o surgimento de um novo Brasil, um Brasil que,
magicamente, possui 110 bilhões de dólares para um programa habitacional: 70
bilhões de dólares para serem investidos
no setor energético; 20 bilhões de dólares para as telecomunicações; 12 bilhões
de dólares para a reestruturação e ampliação da malha rodoviária; 15 bilhões
de dólares para infra-estrutura de armazenagem e rede ferroviária; 7 bilhões de
dólares para o subsídio da cesta básica
aos 80 milhões de miseráveis."

I
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ciada como a salvação do País, como a plataforma de lançamento do Brasil para o contexto dos países do Primeiro Mundo. Pergunto
a V. Ex' se conhece algum setor da economia
brasileira, algum ramo empresarial ou técnico, alguma confederação, alguma federação,
sindicato patronal ou de empregados que tenha sido consultado em relação a essa política. Observamos que, pelo menos, um setor
foi consultado e atendido em suas reivindicações com respeito à política industrial brasileira: o governo norte-americano. Veja V.
Ex'" quais os pontos altos dessa política: primeiro, foi anunciada a mudança da posição
do Brasil no G ATI, permitindo-se a aquisição da questão dos serviços; segundo, a permissão de reconhecimento das patentes farmacêuticas; terceiro, a liberação das remessas de lucros e dividendos, retidos no valor
de 1,8 bilhão dólares, que eram, de certa
forma, no discurso do Governo, a garantia
.do tratamento isonômico que se dava às multinacionais, agora quebrado, na medida em
que estão sendo liberados os pagamentos de
dividendos e de royaltiesj quarto, os atentados que o Governo pretende praticar - e
certamente vai encontrar em V. Ex', junto
conosco, uma combatente na resistência em relação à política de informática, tanto
na área de hardware como na de software.
De modo que pergunto a V. Ex' que modernidade é essa. Certamente V. Ex", como eu,
vê nessa palavra "modernidade" - a nova
face do entreguismo, representado na política
industrial do Governo.
A SRA. CRISTINA TAVARES - Deputado Luiz Salomão, de fato, V. Ex" antecipou
aquilo que era meu pensamento e minha conclusão. Esta modernidade me dá alergia, assim como a qualquer brasileiro que tenha o
mínimo de respeito pela soberania nacional
e por este solo.
V. Ex' diz bem: hoje, as manchetes dos
principais jornais já demonstram a quem interessou a nova política industrial. Nenhum sindicato, nenhum trabalhador, nenhum empresário, nenhum segmento da sociedade foi
consultado. A Ministra, entretanto, estava
nervosa - a imprensa noticia. E S. Ex' esperava ansiosamente um telefonema - que
veio -do Secretário do Tesouro dos Estados
Unidos. Antecedeu a este telefonema mágico, que tanto impressionou a Ministra Zélia
Cardoso de Mello, a visita do Secretário do
Comércio Exterior dos Estados Unidos, que
saiu do Palácio do Planalto, onde esteve em
audiência com o Presidente Collor, dizendo:
."Mas é sempre encantador estar em companhia do Presidente Fernando Collor".
Esse o caráter desnacionalizante, que queremos denunciar, dos cem dias do Governo
Collor; es'se caráter antinacionalista tem ,um
corolário, que é o caráter antipopular desta
política. Aí estão as medidas provisórias, uma
a uma, a demonstrar o sucateamento que se
faz da economia brasileira: empresas brasileiras estatais que dão lucro, que são bem
administradas e, portanto, por todos os títulos, não poderiam ser enquadradas naquilo
que o fresidente da República e sua equipe
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econômica entreguista, desnacionalizante,
denominam "desperdício das empresas estatais", com um adjetivo pejoritário. Essas empresas deram resultado e foram desprivatizadas.
Sr. Presidente, falávamos dos modernos
que, neste Congresso Nacional, ajudam a
aprovar, por exemplo, privilégios para as empresas multinacionais, como a Albrás, no Pará, e a Alomar, em São Luis do Maranhão.
Elas devem à Eletronorte o favor das tarifas·
abaixo do custo. Por causa dessa medida provisória, a Eletronorte perde por ano 1,5 bilhão de dólares em benefício das multinacionais, que exportam para o Japão 99% da
sua produção de alumínio.
Sr. Presidente, os subsídios transferidos
para as empresas privadas e para o Estado
alcançaram, na última década, 17 bilhões de
dólares apenas no setor siderúrgico, segundo'
dados da SEST e da Seplan. Quanto a isto,
nada há a ser alterado pela equipe econômica
do Presidente Fernando Collor de Mello.
As medidas provisórias tornaram-se a arma
de poder pessoal. Constitucionais ou inconstitucionais, nada importa na volúpia do show
narcisista do Presidente Fernando Collor de
Mello.
O Fundo Monetário Internacional, que já
não é uma palavra moderna - aliás, os modernos não usam mais essa referência - está
infeliz. O Governo dos Estados Unidos anunciou hoje que não há mais pendência alguma
com o Brasil. Os interesses americanos, justamente do ponto de vista do patriotismo dos
Estados Unidos, foram satisfeitos. Aí estão
as negociações com o GATT, as negociações
de serviços; aí está a política nacional de informática, que consolidou para este País, no
conceito internacional. uma posição importante e significativa; aí está a política tecnológica, que poderia dar uma abertura para o
século XXI. Infelizmente, tudo isso está sendo jogado fora pela volúpia da modernidade
de Fernando Collor de Mello.
Sr. Presiderite, as medidas provisórias, repito, tornaram-se arma do poder pessoal e,
como sempre, os trabalhadores pagam o preço da responsabilidade. Os trabalhadores, esses entes subversivos, acumularam perdas salariais de 36,09% a 40,48%, relativos ao salário real, conforme se verifica por dados levantados pelo DIEESE.
O Ministro do Trabalho, o sindicalista Antônio Magri, decretava, no entanto, que o
plano econômico era "imexível". Enquanto
isso a FIESP, a poderosa Federação das Indústrias de São Paulo, revela que que neste
mês de abril 45% do saldo das poupanças
haviam sido sacados.
O balanço das trapalhadas é o seguinte:
"Nos 31 dias úteis, de 19 de março
a 2 de maio, decorridos desde o lançamento do Plano Collor, o Governo baixou 291 normas, uma média de 9,38 regras diferentes por dia.
O Banco Central editou 104 cire.ulares, 24 cartas circulares, 16 resoluções
e 23 comunicados.

O resultante do Executivo editou 20
leis, 11 decretos, 36 medidas provisórias,
30 portarias, 22 instruções normativas,
2 atos declaratórios e 3 circulares conjuntas (Banco CentraI/Susep).
Como a maioria criava novos procedimentos para execução pelo sistemá bancário. dá para entender o esgotamento
dos 800 mil bancários distribuídos em
24,5 mil agências do País."
Retiro esta notícia, Sr. Presidente, do "Jornal do Brasil", edição de 6 de maio de 1990.
Prosseguem as trapalhadas. Em maio, o
Banco Central tenta substituir o Congresso
e criar um imposto de 20% sobre as operações
financeiras. Aos poucos, o plano vai afrontando a consciência legal e a consciência jurídica deste País.
Agora, Sr. Presidente, é a vez dos trabalhadores. O que estamos vendo neste momento?
O Congresso Nacional. às vésperas de um
recesso parlamentar, confronta-se com uma
política salarial que não é apenas mesquinha
e seqüestradora. Sem sombras de dúvidas,
esta é a pior, a mais cruel e a mais selvagem
política salarial já imposta aos trabalhadores
ao longo da história da República.
Com prazer, ouço o nobre Deputado Paulo
Paim, um especialista no assunto.
O Sr, Paulo Paim - Nobre Deputada Cristina Tavares, receba os nossos cumprimentos
por seu brilhante pronunciamento, do qual
queremos ter o orgulho de participar, inserindo duas questões. A primeira é sobre o
desemprego. O Governo Collor, nesses 100
dias, conseguiu o que a pior recessão da História deste País, o período de 1981 a 83, não
foi capaz de fazer, ou seja: mais de dois milhões de trabalhadores já foram demitidos.
Em segundo lugar, sobre a política salarial,
mencionada há pouco por V. Ex' gostaria
de dizer que lamentamos ter recebido a Medida Provisória n" 193, que significa, não há
dúvida, a pior proposta de política salarial
de todos os tempos da Históri.a deste País,
pior do que a própria proposta do Govemo
de livre negociação. O art. 8" diz que haverá
livre negociação, desde que não se concedam
aumentos acima do estipulado pelo Governo,
via medida provisória, Fizemos uma projeção
e constatamos que, se a inflação for de 10%
ao mês, uma categoria com data-base em junho terá ao final de um ano, direito a somente
96% de aumento, enquanto que, se fosse aplicada a inflação capitalizada mês a mês, incluindo-se o IPC de março, abril e maio, o
aumento seria de 803%. Isso significa uma
perda de mais de 700%. A incompetência
deste Governo, que neste momento está dando as coordenadas para os destinos desta Nação é tanta que a Medida Provisória n'> 193
prevê que a categoria econômica terá direito
a salário. Ora, categoria econômica são os
empresários, e categoria profissional são os
trabalhadores. Foram cometidos erros e mais
erros gravíssimos em relação ao aspecto jurídico. Estamos, por isso, nobre Deputada
Cristina Tavares, entrando com uma ação
junto ao Supremo Tribunal Federal, argüindo a inconstitucionalidade da Medida Provi-
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sória n" 193, já que esta não repõe as perdas
nem define uma política salarial, mas é nitidamente uma proposta de redução salarial, que
fere a Constituição Federal ao estabelecer
que a redução de salários só poderá acontecer
mediante acordo coletivo das partes. Concluindo, gostaria de deixar clara, neste momento, a posição do nosso partido. Muitos
falam que há obstrução. Quero ressaltar que
não estamos obstruindo. Encaminhamos à
Mesa uma série de destaques relativos aos
vetos e retiraremos todos eles, desde que esta
Casa assuma o compromisso de, hoje e amanhã, antes do recesso, votar uma política salarial, para que a classe trabalhadora não fique,
sob o tacão d<t Medida Provisória n" 193, que
é criminosa, feita por bandidos, e visa a massacrar a classe trabalhadora.
A SRA, CRISTINA TAVARES - Agradeço a V. Ex' o aparte. No momento em
que o PT e o PDT assumem claramente à
obstruçãO, quero ratificar que ela visa a despertar esta Casa, para que, assumindo a responsabilidade que lhe é devida, não entre
em recesso sem antes votar uma política salarial. Estamos fazendo obstrução, sim, e esta
obstrução nós queremos fazer. O que não
aceita,mos é o outro tipo de obstrução feita
anteriormente. Lembra-se V. Ex' e todo o
País da ocasião em que uma medida provisória do Presidente Fernando Collor caiu porque os Parlamentares que apóiam o Governo
não haviam recebido seus cargos, não estavam com seus bolsos cheios; as indicações
para o DER, o DNER, para a Rede Ferroviária e para o lncra não haviam sido feitas.
Esta obstrução, a obstrução da fisiologia, nós
a rejeitamos. Mas a obstrução política para
fazer forçar Deputados e Senadores a àssumirem súas responsabilidades perante a Nação,
e votarem a política salarial, esta nós fazemos
e por ela nos responsabilizamos.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado João
Paulo e, posteriormente, o nobre Deputado
Agassiz de Almeida.

O Sr, João Paulo - Nobre Deputada Cristina Tavares, o pronunciamento de V. Ex!
é muito oportuno. Completando a fala do
companheiro Paulo Paim, tenho a dizer que
o comportamento deste Governo não difere
da conduta dos Governos do golpe de 1964.
É a mesma.política, o mesmo espírito de governo e a mesma orientação econômica, Nada mudou ou seja, há repressão da demanda
para criação de excedendes exportáveis. O
Brasil continua com sua linha econômica de
exportação, visando a privilegiar o ci'lpital estrangeiro e os grandes empresários a ele aliados. A política do Governo atinge brutalmente o interesse dos assalariados. O congelamento do salário mínimo - o menor nos
cinqüenta anos de sua história - atinge também todos aqueles que vivem do seu próprio
trabalho, Hoje o trabalhador rural tem sua
atividade totalmente inviabilizada, pois o
congelamento de preços só existe para o arroz, o feijão e os alimentos básicos. Os demais produtos aumentam de preço a cada
dia, e o trabalhador rural não consegue exer-
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cer suas atividades por absoluta falta de assistência do próprio Governo. O Presidente da
República, que disse vir para atender.aos pobres e descamisados, aprofundou a miséria
deles. S. Ex' disse que vinha comb.ater a inflação e, na verdade de mãos dadas com a cormpção. A inflação continua crescendo, e índices mentirosos são apresentados. S. Ex' disse que o ex-Presidente da República era um
corrupto, assim como o seu Governo, mas
continua convivendo com esse mal, esquecendo-se de tudo o que disse. E as coisas
continuam indo pelo mesmo caminho. Nobre
Deputada Cristina Tavares, elogio o seu pronunciamento e o endosso totalmente.
A SRA. CRISTINA TAVARES - Muito
obrigado, nobre Deputado. Com muita honra, ouço o Deputado Agassiz Almeida, do
vizinho Estado da Paraíba.
O Sr. Agassiz Almeida - Minha Colega
Cristina Tavares, nesta tarde, V. Ex' traz ao
conhecimento da Nação brasileira um quadro
perverso, pois atinge as profundas raízes da
resistência de um povo; s~nistro, porque deixa
na consciência de todos o apelo, a perturbação e o terror. Dentro desse quadro dantesco, como membro do Ministério Público brasileiro, sinto-me profundamente preocupado
com a desordem institucional, com o processo
de subversão da estrutura institucional brasileiro, tanto nos aspectos constitucionais como
na legislação ordinária. Isso a que estamos
assistindo é um desacato, uma violação, um
desrespeito e um desencontro. -como dizia
o grande líder e pensador católico bràsileiro
Tristão de Athayde - com o que existe de
realidade e de estabilidade da ordem democrática do Brasil. Neste instante, ilustre colega Cristina Tavares, receba minha solidariedade às suas paiavras, que têm muita força,
por virem de uma região tortuosa, que carrega grandes esperanças.· Em razão dissó, lutamos pelo parlamentarismo e contra os salvam
a si próprios. Um ,dia, aqui lutamos pela implantação desse regime, forma política legítima de se opor· ou contrapor a esses salvadores
da pátria, salvadores de um sonho desfeito
e de idéias contrariadas. Aplausos à sua inteligência; energia, fibra e história.
A SRA. CRISTINA TAVARES Agradeç~
ao Deputado Agassiz Almeida e .atribuo à
amizade que nos une os elc;>gios que faz à
minha pessoa.
Tem rázão V. Ex'; em décisãà histórica,
o Supremo Tribunal Federal -,por nove votos a zero - desautorizou o Presidente da
Reptíblic1\ e seu Ministro da Justiça - Relator da Assembléia Nacional Constituinte que não pode invocar desconhecimento constitucional, e anulou uma medida provisória.
Ontem, atendynto à solicitação do Partido
dos Trabalhadores e do meu Partido, o PDT,
o Supremo Tribunal Federal, nOovamente,
com exceção de doi's votos - por coincidência, de dois Ministros que acabam de ser indicados para aquela Corte pelo Pr~sidente da
República e cujos sobrenomes, por coincidência, repito, têm uma consoante dobrada

- acaba de conceder aos servidores públicos
postos em disponibilidade o direito de não
terem seus salários diminuídos, corroborando, assim, a vontade da Assembléia Nacional
Constituinte.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, chegamos a um momento em que não apenas
os trabalhadores, mas também os funcionários públicos - e são 360 mil funcionários
públicos - vivem a expectativa da demissão.
Diz um velho ditado do meu Nordeste que,
quando um navio começa a afundar, os ratos
saem pela corda". Hoje, a imprensa noticia
que o candidato ao Governador do Estado
de Pernambuco pelo PFL, aliado ao partido
Sr. Presidente da República, já começa a se
dizer oposição. Não é' surpresa. Esse candidato tem esta característica: a mobilidade de
pular do navio que afunda, a cada vez que
o navio está em perigo. Tem bodas de prata
de experiência, de oportunismo e fisiologismo.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nelton Friedrich.

o

O Sr. Nelton Friedrich - Nobre Deputada
Cristina Tavares, nesta tarde, apresento cum-.
primentos patrióticos à manifestação de V.
Ex'. O Plano Brasil Novo, a cada dia que
passa, demonstra sua lógica de maneira ingênua e de má-fé. Alguns ingenuamente, outros
por má-fé passaram muito tempo apenas cUscutindo questões das atividades financeiras,
como a poupança retida e a política anti-inflacionária. Olvidaram, evidentemente, o coração do plano, a Medida Provisória n° 168
e seu de,sdobramento em arrocho salarial e
inviabilização à micro e à pequena iniciativas
empresariais esquecendo-se da espinha dorsal do plano - a Medida Provisória n" 155,
que fala do plano de desestatização; portanto
da desnacionalização da nossa economia. Faço esse intrÓito, para que possamos compreender claramente o que está contido nesse
quadro. Há poucos dias, tivemos aqui a representante espeéial do' Presidente norte-americano para o Comércio Exterior, Miss
Carla HilIs, e, na última semana, o Secretário
do Comércio norte-americano, Robert'
Mochbacher, que vieram com o objetivo claro de tratar de detalhes da chamada política
industrial. Ontem à noite, nosso companhei~
ro de ban'cada, Deputado 'Car.l()s C1\rdinal, .
fez uma ooservação extremamente ,importante: a coincidência de que, no dia "m que h~u
ve o anúncio dessa nova política industrial,
os jornais do País, independentemente do fuso horário, já divulgavam entrevistas com autoridades norte-americanas de aplauso à inio ciativa. É obra extraordinariamente genial,
uma telepatia de comunicações, pois, em que
pese a diferença de horário, foram publicadas
a matéria da Ministra Zélia Cardoso de Mello
sobre o anúncio da nova política industrial
'c os 'elogios das autoridades norte-americanas
'às novas propostas. Quero aprofundar-me na
questão, porque talvez, como cidadão co- .
mum, eu esteja entusiasmado com a idéia
de que daí virá a solução dos problemas. Com
'relação às patentes (armacêuticas, o que sig-
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nifica a Sr" Ministra dizer que apenas dois
países ainda tem esse sistema, Turquia e Brasil? Tenho em mãos estudo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o qual publica que mais de 50 países do mundo mantêm
como linha estratégica o não-patenteamento
de produtos farmacêuticos, incluindo Austrália, Irlanda e outros países desenvolvidos. é
lamentável a manipulação da opinião pública, para, descaradamente, estabelecer-se
uma política não industrial, mas de guerra
aberta, de total abertura deste País ao apetite
de grupos estrangeiros, especialmente no caso das novas propostas, casadas com os interesses norte-americanos. É profundamente
lamentável o crime que se quer perpetrar contra o Brasil, sem que haja seletividade na
liberação de importações, uma política definida, e sem compreendermos como o Japão,
a Coréia e outros países tiveram mecanismos
de proteção, ao menos temporários, às áreas
estratégicas, para o desenvolvimento de seu
País. Neste momento, mais do que a simples
questão de poupança ou do grave problema
de arrocho salarial, encaminhamo-nos para
a espinha dorsal do Plano Collor, a desnacionalização da economia sem critério definido
e sem estrutura industrial estabelecida. Isso
levará o País a situação extremamente danosa
no futuro para a sociedade e o projeto nacional. Cumprimento V. Ex' por fazer análise
do primeiro período do Governo Collor, dos
danos já produzidos e dos que virão em decorrência da política implantada.
A SRA. CRISTINA TAVARES - Sr. Presidente, não posso encerrar meu pronunciamento sem ter o prazer de ouvir o brilhante
Parlamentar tucano do Rio Grande do Sul,
Deputado Jorge Uequed.
O Sr. Jorge Uequed - Deputada Cristina
Tavares, ouvia V. Ex' e imaginei que de nada
adianta a propaganda oficial e o controle dos
meios de comunicação, quando a Nação tem
Parlamento, onde homens e mulheres, eleitos
pelo povo, têm a consciência do dever a cumprir e a responsabilidade da denúncia e do
exame dos fatos nacionais. V. Ex' examina
com muito cuidado, cautela e sabedoria os
cem dias do desastrado Governo Collor e toca
exatamente em seu ponto nevrálgico. Ele não
tem compromissos internos, mas sim com
grandes grupos internacionais. Seu projeto
de abertura da economia, das importações
e exportaçGíes e do reconhecimento explícito
das patentes internacionais está vinculado di. retamente fi proposta que lançou sua candidatura. No mesmo momento em que fazia essa
fantasia para o plenário nacional, o Presidente George Bush lançava um plano internacional, com a criação de um fundo em que
pretende investir 300 milhões de dólares. Trata-se de uma brincadeira de 300 milhões de
dólares. É' o preço do lobby para abrir nossa
economia, sucatear a indústria nacional e permitir aos grandes grupos norte-americanos
penetrarem no território brasileiro. V. Ex'
denuncia com muita propriedade que não se
trata de um presidente, mas de um investidor
do capital internacional no solo brasileiro.
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A SRA. CRISTINA TAVARES - Muito
democracia e as liberdades públicas e de opiobrigada, Deputado Jorge Uequed. A Casa
nião.
entende, agora, porque eu não poderia disSr. Presidente, foi uma luta de todos os
democratas brasileiros. No ano passado, copensar o aparté de V. Ex'
roando esse trabalho de tantos anos~ tivemos
Há um crimtl de lesa-pátria, e, por isso,
eleição universal, direta e secreta para a Prefaço um apelo ao Deputado Renan Calheiros.
sidência da República. Vários candidatos disConheci S. Ex' batalhando pelas melhores
putaram o pleito em dois turno's, e o Sr. Fercausas do País. Até fui a Alagoas apoiar sua
nando Collor de Mello foi eleito.
candidatura a Prefeito, quando defendia as
causas nacionalistas do País. Muito me admiNa segunda-feira desta semana, realizou-se
ra, espanta e entristece saber que .o Líder
um seminário na USP, em São Paulo, para
Renan Calheiros, na tribuna do lado que semanalisar os primeiros cem dias do Governo
Brasil Novo. Cientistas políticos, economispre abominou. defende causas antinacionais.
tas,sociólogos e Parlamentares apresentaram
Apre.sentei requerimento de informação
suas posições e analisaram o Plano Collor
sobre o vazamento do plano econômico para
e seu desenvolvimento. Entre os participanautoridades econômicas antes de esta Casa
tomar conhecimento do plano de traição ecotes do seminário, estava o Senador Mário
nômica e desta traição à soberania brasileira.
Covas, nosso candidato à Presidência da ReConcluo, Sr. Presidente, por dizer a esta
pública, colocado, no primeiro turno da eleiCasa da responsabilidade de que cada um 'ção para Presidente da República, em quarto
de nós está imbuído. Este País está sendo
lugar. S. Ex" fez sobre os cem dias de Governo
manietado e a sociedade está sendo conduconsiderações legítimas em uma democracia.
zida de acordo com os interesses dos Estados
Não pudemos aceitar que um provinciano,
Unidos da América. O Secretário Thomas
encarapuçado de porta-voz do Governo da
Bradley tomou conhecimento do Plano antes
República, o Sr. Cláudio Humberto, sempre
mal-humorado, venha com considerações dedo Congresso Nacional, no primeiro dia em
sabonadoras a uma figura do porte do Senaque o Presidente da República aqui falou pador Mário Covas. S. S' disse que Mário Coas
ra a Nação. Tornamo-nos uma nação de senão tem o direito de fazer considerações sogunda crttegoria, uma colônia dos Estados
bre o Governo porque foi repelido pelo voto.
Unidos.
Participar de uma eleição democrática e não
Apelo para os Parlamentares brasileiros,
ser eleito não é ,ser repelido. No conceito
independentemente da sua ideologia e· sua
desse cidadão provinciano, a oposiç~o não
posição política, no sentido de não trocarem
teria voz porque perdeu a,ele!çã<;> majoritária.
a soberania deste País por um cargo no Fl1nPortanto, Sr. Presidente, é preciso vir, de
rural. A troca fisiológica de cargos, ao final
público, neste Parlamento, màniiestar o nosdeste século, não deve vender a soberania
so repúdio à maneira insólita, deselegante,
do Brasil.
antiética e antipolítica do porta-voz do PresiSr. Presidente, deixo um apelo ao Líder
Renan Calheiros, de cujo passado e de cuja
dente da República.
história sou testemunha. Se vejo, entristeEste indivíduo precisa saber respeitar os
cida, que S. Ex' rasga e nega e~te passado, . cidadãos brasileiros, principalmente aqueles
homens públicos que par'ticiparam do proapelo para todos os Deputados desta Casa,
cesso de redemocràtização' deste País, dispueleitos pelo povo brasileiro, no sentido de
tando 'uma eleição para Presidente da Repúnão vend'erem a soberania deste País. (Milito
blica. Não tem moral política, nem'condições
bem! Palmas prolongadas.)
de história de vidà pàra recriminar quem quer
Durante o discurso da SI'" Cristina Ta- 'que seja, menos ainda os candidatos que participaram da eleição. Com' certeza, S. $' não
vares, o Sr. Wilson.Campos, 2· Vice-Pretem qualquer atribuição para dizer o que afirsidf!nte, deixa a cadeira da presidência,
.
mou do Senador Mário Covas.
que é ocupada pelo Sr. Ruberval'rilotto,
Viemos aqui,em nome do PSDB, não por
4<- Secretário.
uma obrigação, mas porque a população braO SR. PRESIDENTE (Ruberval Piloíto)
sileira reconhece a liderança de Mário Covas.
- Vai-se passar ao. horário destinado às
Este cidadão, Cláudiq' Humberto,' não tem
o direito de fazer qualquer conSIderação a
respeito d,as çríticas do Senador. ' . , .
VI....:. COMUNICAÇÕES
A arIl).a para li c<:,instrução do processo democrático é a çrítica a uma proposta política,
DE LIDERANÇAS
não a crítica pessoal. Mário Covas fez crítIcas
a uma proposta política. Todos temos liberO SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
dade para criticar aqueles que exercem o po- Concedo a palavra ao nobre Deputado
der no interesse dq I;>e,m público.
Euclides Scalco, Líder do PSDB.
Sr. Presidente, era este· o repúdio que queO SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB- ria expressar com referência às alevosas alePRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presigações do porta-voz Cláudio Humberto.
dente" St" e Srs. Deputados,. todos 'lutamos, .
durante vinte anos, para acabar com o regime
O ,SR. ,PRESIDENTE (Ruberval.Pilotto)
autoritário. Lutamos pelas eleições diretas,
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
fizemQs a transição democrática, elaboramos
Plínio Arruda Sampaio, pela Liderança do
a Constit.uição, a fim de devolver ao País a
PT.
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O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nesta Casa~ usamos a tribuna para conseguir resultados e
fazer registros para a história. Hoje venho
à tribuna para os dois fins. Quero o resultado
e, se não consegui-lo, \lOu registrar para a
história quem o impediu.
Estamos' a dois dias do recesso e temos
pela frente uma pauta que inclui 50 vetos
do Executivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e mais duas matérias fundamentais: a
política salarial, aprovada na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, mas que não conseguiu obter urgência
urgentíssima para ser colocada na pauta, porque nem a Mesa, nem o Colégio de Líderes
interessam-se por isso, e a Medida Provisória
n" 193, que estabelece uma política salarial
e, conseqüentemente, anula o trabalho do
Congresso.
.
Quero, agora. fixar o conflito:.o Governo
:-deseja que terminemos a primeira parte da
sessão legislativa sem votar a Lei Salarial,
para que a Medida Provisória n" 193, que
é uma Lei Salarial, entre imediatamente em
vigor e só seja discutida após o recesso, quando já se tiver tornado um fato çonsumado.
Sr. Presidente, quero assinalar a primeira
irregularidade desse procedimento do Governo. De acordo com a Constituição, a medida
provisória cabe nos casos de urgência 'e relevância. Ou seja, quando o Congres$o não
pode produzir a tempo uma lei que se requer
para atender a uma emergência, o Governo
se antecipa, faz a lei e a traz para a apreciação
do Congresso .. Trata-se, como se vê, de caso
excepcional. Ora, se temos uma lei pronta,
que pode ser votada entre hoje e amanhã,
não há qualquer justificativa constitucional
para a existência de uma medida provisória
sobre a maté,ria.
Fica então aqui registrado que aqueles
Congressistas. que estão coenestando, por
ação ou omissão, esta manobra estão sendo
cúmplices de um ato de inconstitucionalidade. Isto será cobrado. Estamos exigindo que
se vote veto a veto. Por quê? Porque rrão
queremos encerrar este 'período sem votar
a Lei Salarial. De acordo com a Constituição,
esta fase da sessão legislativa se prolonga,
automaticamente, se a Lei de Diretrizes Orçamentárias não for votada até o seu término.
Essa prorrogaçãó não dá direito aos Parla'mentares ao recebimento do auxílio devido
nas convocaçqe~ 'de sessão extraordinária e,
portanto, não onera o Tesouro.
Por causa dessa conduta, estamos sendo
acusados de o,bstrução. Quero que à Nação
saiba que realmente estamos obstruindo.
Obstruindo a Lei Salarial? Não. Estamos obs'truindo a manobra do Governo para não votar a Lei Salarial elaborada pelo Congresso;
estamos obstruindo para deixar claro, nesta
'Casa, quem d~ fato está lutando pelo salário
do trabalhador.
Este é o regi~tro.
Agora, apresento a proposta. E o faço aos
'Líderes do PMpB, do PSDB e a outros líde-
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res desta Casa - cito os dois partidos porque
são estes os que têm bancadas grandes e,
portanto, são os que podem decidir o conflito. Têm poder de decisão e, portanto, têm
responsabilidade. Não teremos dificuldades
em suspender essa obstrução se essas lideranças se comprometerem a aprovar a Lei
Salarial feita pela Câmara e pelo Senado, antes que se encerre este período legislativo.
Se quiserem atender à nossa ponderação, iremos todos juntos explicai: ao povo que é o
Governo o único responsável pela redução
dos salários: do contrário, .ficará para a história o registro dos partidos que defenderam
decididamente o trabalhador e os que se alinharam com o Governo, no esforço de evitar
a reposição das perdas que os trabalhadores
sofreram com o Plano Collor.

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Sabrá, pela liderança do PRN.
O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, estamos no limiar do recesso legislativo, e tudo leva a crer que teremos
de adentrar o mês de julho, em virtude das
relevantes discussões que envolvem a política
salarial, a lei de seqüestros e, até mesmo,
a LDO, que vêm tomando o tempo quase
que integral das bancadas com assento nesta
Casa.
Abdicar do recesso não é difícil, tampouco
nos contraria, já que entendemos que o exercício da função de legislador, à época das
eleições, se modifica tão-somente em função
de alguns ingredientes introduzidos na vida
parlamentar, que são os debates políticos nas
televisões e as propagandas publicitárias. Em
tudo o mais, nada se modifica. O Parlamentar
precisa estar em contato com as suas bases,
representando os segmentos do seu Estado,
fazendo com que a campanha eleitoral se torne um exercício democrático, salutar, sem
qualquer exagero, como o que pudemos observar nos ultimos pleitos.
Todavia, este Congresso já adquiriu sua
maioridade, pois foi Constituinte, elaborou
e redigiu a nossa Carta constitucional. Por
essa razão, em alguns momentos não entendemos a forma pela qual parlamentares destilam parcelas de ódio, dos tribunais de apartes
e das tribunas desta Casa, contra o Presidente
Fernando Collor e sua assessoria..
Há pouco, ouvíamos a palavra'do brilhante
líder do PSDB, tecendo algumas considerações sobre o Sr. Cláudio Humberto, jorna·
lista que merece toda a nossa credibilidade,
pela forma escorreita e digna com que exerce
sua função de Assessor de Comunicação Social da Presidência da República. É preciso
que os parlamentares que fazem oposição,
como o ilustre Senador Mário Covas, entendam que o Governo aí está para discutir os
fatos e rebater as críticas à altura. Não aceitaremos injustiças, através de palavras ou pensamentos que não signifiquem o nosso sentimento, a-nossa verdade. Venham elas de onde vierem, a resposta será dada, razão pela
qual a manifestação do ilustre jornalista Cláu-
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dio Humberto merece o nosso aplauso. Isso
não diminui o 'Senador Mário Covas, que,
desde a época das eleições, em momento algum se dispôs a dialogar com o Governo gesto que sequer pudemos enxergar de longe,
apesar de outros segmentos do PSDB terem
demonstrado essa vontade.
Isso tudo, porém, é compreensível, já que
o Senador Mário Covas está em campanha,
em seu Estado, e concorre a uma eleição duríssima, na qual o ex-Governador Paulo Maluf aponta em primeiro lugar. Além disso,
há o segmento que apóia a candidatura do
ex-Secretário de Segurança, que conta com
o apoio do Governador do Estado.
Obviamente, Sr. Presidente, essa disputa
é acirrada, o que fez com que alguns políticos,
alguns ilustres deputados e senadores subissem imediatamente a seus palanques e deles
não tenham descido. Entretanto, é preciso
observar que, não obstante a importância
dessa eleição, o Congresso Nacional precisa
decidir questões vitais para a economia nacional.
Ainda hoje tivemos a oportunidade de presenciar, no Palácio do Planalto, a assinatura
de um convênio entre o Ministério da Economia, através da Caixa Econômica Federal,
e o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
que assegurará o saneamento de toda a Baixada Fluminense, com recursos da ordem de .
66 milhões de dólares.
Esse convênio estava nas gavetas da Caixa
Econômica Federal há exatamente 24 meses,
sendo necessária a chegada de um presidente
com uma mentalidade nova, despreocupado
com as questões e querelas políticas, para
que fosse formalizado. Todos sabemos que
o Governador Moreira Franco apoiou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nas
últimas eleições, mas de forma alguma é motivação para que o Estado do Rio seja penalizado o fato de o' Governador ter apoiado
nosso ex-adverso. ·Muito pelo contrário, pois
nosso compromisso é com a justiça social e
com o desenvolvimento econômico.
.
É isso o que desejamos. Esperamos que
o ilustre Deputado Euclides Scalco o vislumbre, que o Senador Mário Covas se cinja às
questões do Estado de São Paulo, mas não
venha a fazer críticas indesejáveis e pouco
justas ao Governo recém-instalado.
O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Tem a palavra o nobre Deputado Afif
Domingos, líder do PL.
O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,Sr"
e Srs. Deputados, assomo a, esta tribuna, no
período de Comunicações de Lideranças, para trazer uma preocupação de meu partido
com respeito ao anúncio da política industrial, feito pelo Governo esta semana. Quero
comunicar a esta Casa que concordamos com
o espírito de liberação da nossa economia,'
para que haja um choque de competição e
de competência, num sistema econômico há
muito cartorializado e com excesso de proteção, que acaba trazendo prejuízos ao próprio
consumidor interno. Precisamos, porém, to-

mar cuidado quando da implantação dessas
medidas, porque corremos o risco de, a título
de criar um choque de competição e de competência, obter o efeito contrário, desestruturando o que existe.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados: quando vejo que o Governo anuncia a retirada
de alíquotas para a importação de bens de
consumo, começo a me preocupar, pois essa
política deveria ter começado pela liberação
total das importações de bens de produção.
Com a importação de tais bens, daríamos
oportunidade principalmente à nossa 'indústria de se recuperar, de se modernizar, de
se preparar para o choque da competição internacional, porque teremos de competir com
países de altíssimo grau de eficiência e, nesta
década, perdemos muito tempo, em termos
de eficiência, em conseqüência de uma política protecionista, voltada para os bens de
produção.
O maior exemplo disto é a área de informática. No mundo inteiro, assistimos a uma introdução cada dia mais acentuada de modernos equipamentos informatizados. A indústria moveleira, altamente desenvolvida em
nosso País, nesta década perdeu muito, em
termos de competição, para o mercado externo, dado o grau de avanço dos equipamentos
utilizados lá fora.
Portanto, Sr. Presidente, neste instante, a
nova política industrial deveria começar com
a abertura para a importação de bens de produção, dando um prazo mínimo de dois anos
para que nossa indústria se reequipasse e para
que o investidor industrial vislumbrasse condições para a troca desses equipamentos abrindo possibilidade, ipcIusive, para a formação de jointe ventures com empresas que
viessem para cá se associar com as nossas,
com a finalidade de propiciar sua modernização, para que elas se preparassem para o
processo de competição.
Vejam V. Ex" que também concordo com
o princípio de que poderemos ter uma balança externa positiva exportando mais, mas para isso também precisamos importar mais.
Queimando agora as nossas divisas com a
importação de bens de consumo, que talvez
s6 ajudem episodicamente no combate à inflação, poderemos correr o risco de desorganizar nossa estrutura industrial. Entendo que
a prioridade deveria ser a utilização dos recursos de nossas divisas para investimento
em bens de produção, em equipamentos.
Recentemente, tivemos o exemplo da Argentina, sob a gestão de Martinez de Oz,
que adotou modelo assemelhado, em cima
de bens de consumo, e o resultado foi desastroso para a indústria daquele país. Faço
questão de chamar a atenção para esse fato
neste instante, porque também comungo da
idéia da liberação, da idéia da competição
e da competência. Entretanto, não podemos
correr o risco de desorganizar nossa estrutura
de produção porque estamos diante de um
qua~ro recessivo que, no meu entender, será
inevitável. Se esse quadro recessivo for acompanhado da desorganização da nossa produ-
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ção, será muito custosa depois a retomada
do nosso desenvolvimento.
É o alerta que faço, em nome do Partido
Liberal.
(Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
,Ademir Andrade, pela Liderança do PSB.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA.
,Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, mais uma vez somos
obrigados a ocupar a tribuna desta Casa para
falar dos problemas criados pela Companhia
Vale do Rio Doce para os trabalhadores rurais do Estado do Pará.
Ontem, Sr. Presidente, tivemos uma reunião com o Ministro da Agricultura, com o
Presidente e vários diretores da COII,1panhia
Vale do Rio Doce e representantes dos trabalhadores rurais do Estado do Pará. Embora
percebendo a boa vontade do Ministro da
Agricultura, notamos total e absoluta intransigência por parte dos dirigentes da Companhia Vale do Rio Doce, que, nas negociações
propostas, se negaram, terminantemente, a
deixar os posseiros permanecerem na área
do Cinturão Verde, da qual em nenhum momento a Companhia provou ser dona. Negaram-se também a fazer vistoria das plantações
e benfeitorias para indenização dos colonos.
Disseram que eles mesmos fariam a colheita
e a repassariam à Prefeitura Municipal, para
que esta a transferisse aos colonos.
É um verdadeiro absurdo a forma como
se comporta a Companhia Vale do Rio Doce
nessa questão. Este é apenas um dos conflitos
provocados pela empresa. Três outras áreas
foram declaradas reserva ambiental, que o
Ibama entregou à Complomhia Vale do Rio
Doce, cuja direção nos afirmou ontem que
buscaria uma forma de remanejar os trabalhadores rurais que lá se encontram. O que
se avizinha, portanto, é PIais um conflito de
graves proporções. Os trabalhadores rurais
estão nessas áreas ditas de preservação ambiental há mais de cinco anos, trabalhando,
produzindo e jamais aceitarão o reassentamento em outras áreas.
A Companhia Vale do Rio Doce, que ganhou do Congresso Nacional, através Qe um
decreto, 411 mil hectares de terra, ocupa hoje
1 milhão e 100 mil hectares, dos quais 360
mil lhes foram destinados pelo decreto que
criou as áreas de reserva ambiental e 300 mil
grilados, onde está o Cinturão Verde.
Ficou marcado para o próximo dia 3 de
julho, terça-feira, uma reunião no Município
de Paraopebas, com a participação dos posseiros, do Prefeito do Município e representantes do Ministério da Agricultura. Mas a
Companhia Vale do Rio Doce até já entrou
com ação na Justiça, para retirar de lá os
posseiros, que estão acampados no clube recreativo da própria empresa.
O que percebemos - volto a insistir é uma terrível má vontade e uma grande intransigência daquela empresa estatal, que
persegue trabalhadores r~rais, já tendo até

assassinado alguns, em virtude de conflitos
fundiários.
Queremos registrar nos Anais da Casa que,
juntamente com sindicatos, a Fetag, a Contag
e entidades de defesa dos direitos humanos
em nosso Estado, tentaremos organizar esses
trabalhadores, para que continuem a resistir
e conquistem efetivamente sua área. Esperamos que o Ministério da Agricultura nos ajude nesse enfrentamento com a Companhia
Vale do Rio Doce, que não apresenta, as provas de sua propriedade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Ademir Andrade que seu tempo já está esgotado há três minutos, e que não mais permitirá que os Líderes ultrapassem o limite de
tempo, pois nesta tarde teremos importantes
votações.
Peço a S. Ex' que conclua o seu pronunciamento.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Eu já estava concluindo, Sr. Presidente. Quero apenas
registrar o apelo que fizemos ao Ministro da
Agricultura, no sentido de que se demarque
a área da Companhia Vale do Rio Doce e
se acabe com essa confusão.
Era a manifestação que queria fazer, em
nome do Partido Socialista Brasileiro.
Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Ruberval Pi/OltO, 4q Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,
Iq Vice·Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para falar em nome do PDT, concedo a
palavra ao nobre Líder Brandão Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidênda informa aos nobres Líderes que hoje temos uma pauta importante
a ser votada. Se estivesse presidindo a sessão
anteriormente, teria cancelado a parte destinada às Comunicações de Lideranças, já que
o Regimento Interno assim o permite. A'credito que o mais importante hoje é justamente
a votação das matérias constantes da Ordem
do Dia.
Consulto os nobres Líderes se dispensam
o horário ,destinado às Comunicações de Lideranças, a fim de iniciarmos imediatamente
o processo de votação e cumprirmos a pauta.
(Pausa.)
Os Srs. Líderes concordam.
O Sr. Brandão Monteiro - Sr. Presidente,
eu já estava na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. BRANDÃO MONTEmO (PDT RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, penso que este
Parlamento não vive só de votação. Temos
outras tarefas a cumprir nesta Casa.
Venho hoje a esta tribuna para humildemente colaborar com o Governo do Presidente Fernando Collor 'de Mello. Estou disposto a ajudar S. Ex' na reforma adminis-
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trativa e acabar de uma vez, com a sonegação
fiscal e, em conseqüência, com o déficit público. Com esse intuito, pedirei audiência ao
Delegado e Secretário da Receita Federal,
Romeu Tuma, para apresentar-lhe um conjunto de documentos sobre sonegação fiscal.
Este é o Governo da sonegação fiscal. Tenho em mão alguns documentos, muitos dos
quais não apresentarei agora; entregá-los-ei
ao Secretário da Receita Federal, Sr. Romeu
Tuma. Citarei apenas alguns deles.
Vários ministeriáveis, pessoas famosas deste Governo, não apresentam declaração de
Imposto de Renda. O brilhante Antônio
Kandir, por exemplo, não fez declaração de
Imposto de Renda referente a 1989; o Sr.
José Francisco Resek, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, que presidiu as eleições
presidenciais, atual Ministro das Relações
Exteriores, é devedor, conforme denuncia o
cruzamento de dados, de 1.907 OTN por não
ter feito declaração e por ter diferença patrimonial; o Sr. Marcos Gianetti da Fonseca,
Assessor Jurídico da Secretaria de Adminis~
tração que propôs a disponibilidade' dos funcionários públicos, além de devedor omisso,
não apresentou declaração; deve 748 OTN,
não cobradas pelo Governo.
Os documentos estão aqui à disposição de
V. Ex" Estes e mais outros dados apresentarei posteriormente.
. Para concluir, Sr. Presidente, quero cha~
mar a atenção para o cidadão Roberto Bert0.50 Pimentel, Secretário do Ministério da
Economia, devedor do Imposto de Renda
em 135 OTN, no cruzamento feito pela Receita Federal.
Nos Estados Unidos, para prender AI Capone, foi preciso utilizar-se o Imposto de
Renda. Vou levar o fato ao conhecimento
do Secretário da Receita Federal, Sr. Romeu
Tuma, para prestar minha colaboração, a fim
de que possamos superar o problema grave
da sonegação fiscal e do déficit público.
'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência concede a palavra ao nobre
Deputado José Fernandes, por um minuto,
no período ~e Comunicações de Lideranças.
O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de congratular-me com as autoridades da área econômica pelas medidas adotadas para modernizar a economia do País, especialmente no que toca à redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados de 40% para 20% relativo a veículos que
tenham menos de 1.000 cilindradas cúbicas.
Quero aproveitar a oportunidade para fazer uma censura ao Sr. Sauer, pois, há muito
tempo, na Comissão de Transportes, lutávamos pela adoção de carros de pequenas cilindradas, até para economizar combustível em determinada época cheguei mesmo a citar
como exemplo o Fiat de 600 cilindradas que
roda na Europa - e o Sr. Sauer, por interesse
da sua empresa, a Volkswagen, vem fazendo
restrições à nova política econômica, no que
se refere a carros de poucas cilindradas. Ele
deve estar recebendo a censura de alguns bra-
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sileiros, mas também deve estar recebendo
votos de congratulações de todos os que
acham que o Brasil deve melhorar seu processo industrial.

o Sr. Assis Canuto - Sr. Presidente', para

Pará

Espírito Santo

Ademir Andrade - PSB; Asdrubal Bentes
- PMDB; Dionísio Hage - PRN; Eliel Ro·
drigues - PMDB; Gerson Peres - PDS.

Hélio Manhães - PMDB; Rose de Freitas
-PSDB.

Tocantins

uma questão de ordem.
,O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' para uma
questão de ordem.

Ary Valadão - PDS; Leomar Quintanilha
- PDC; Moisés Avelino - PMDB; Paulo
Sidnei - PMDB.

O SR. ASSIS CANUTO (PTR - &0. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora
V. Ex' já tenha decidido, quero ponderar que
nos inscrevemos, para falar no horário das
lideranças, de acordo com o Regimento desta
Casa. Aguardamos pacientemente que todos
os Líderes falassem, inclusive Líderes que se
inscreveram depois de já estarmos inscritos.
Nós não podemos ser tolhidos desta facul·
dade que temos de falar. Lamentavelmente,
não posso concordar com a decisão de V.
Ex'

Antonio Gaspar - PSDB; Costa Ferreira
- PFL; Enoc Vieira - PFL; Francisco Coelho - PDC; Freitas Filho; - José Carlos
Sabóia - PSB; Sarney Filho - PFL; Vieira
da Silva -PDC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a V. Ex' a palavra por um minuto, pela Liderança do PTR, como fiz com
outro nosso colega.
O ~R. ASSIS CA,NUTO (PTR - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, o. processo político eleito·
ral, 'após a realização das convenções esta·
duais, já se define perante a opinião dos eleitores, de acordo com a preferência de cada
um.
Queremos registrar que, no último dia 23,
foi realizada a Convenção Estadual do Partido Trabalhista Renovador, tendo sido escolhida a chapa majoritária, encabeçada pelo
Deputado Oswaldo Pialla, Presidente da As'
sembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
para candidato a Governador e do ex-Governador Ângelo Angelim, candidato a Senador
e deste Deputado para Vice-Governador.
Formulamos as nossas congratulações a todos aqueles que participam dessa chapa, quer
como candidatos a Deputado Federal, quer
como Deputado Estadual, principalmente
aos companheiros dos partidos coligados,
Partido Social Cristão e Partido Republicano
Progressista.
'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- vai-se passar à Ordem do Dia,

Presentes mais os seguintes Srs. Deputados:
Acre
Amílcar Queiros - PDS; Geraldo Fleming
-PMDB; José Melo-PMDB; OsmarSabino - PMDB; Rubem Branquinho - PL.
Amazonas
Antar Albuquerque - PTR; Eunice Michiles -'- PDC; José Fernandes - PST.
Rondônia
Chagas Neto - PTB; Raquel Cândido PDT.
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Maranhão

Piauí
Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS;
Jesus Tajra - PFL; Mussa Demes - PFL;
Paes Landim - PFL. I
Ceará'
Aécio de Borba - PDS; César Cals Neto
- PSD; Firmo de Castro - PSDB; Flávio
Marcílio - PDS; Gidel Dantas - PDC; José
Lins - PFL; Moema São Thiago - PSDB;
Moysés Pimentel - PDT; Osmundo Rebouças - PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB;
Ubiratan Aguiar -PMDB.
Rio Grande do Norte
Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
- PRN; Iberê Ferreira - PFL; Ney Lopes
-PFL.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Edivaldo
Motta - PMDB; Evaldo Gonçalves - PFL;
Francisco Rolim, - PSC; José Maranhão PMDB.
Pernambuco
Cristina Tavares - PDT; Egídio Ferreira
Lima - PSDB; Fernando Bezerra Coelho
- PMDB; Gilson Machado - PFL; Inocêncio Oliveira - PFL; José Carlos Vasconcelos
- PRN; José Jorge - PFL; Maurílio Ferreira Lima - PMDB; Osvaldo Coelho PFL; Oswaldo Lima Filho - PMDB.
Alagoas
Geraldo Bulhões - PSC; José Costa PSDB; Roberto Torres - PTB; Vinicius
Cansanção - PFL.
Sergipe
José Queiroz PFL.

PFL; Messias Góis Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama
- PFL; Carlos Sant'Anna - PMDB; Celso
Dourado - PSDB; Fernando Santana PCB; Genebaldo Correia - PMDB; Jairo
Carneiro - PFL; João Alves - PFL; Jorge
Hage - PDT; Milton Barbosa - PFL; Uldurico Pinto - PSB.

Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira - PFL; Bocayuva Cunha
- PDT; Brandão Monteiro - PDT; Climério VelIoso - PMDB; Flavio Palmier da Veiga - PRN; Jorge Leite - PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; Lysâneas Maciel PDT; Márcio Braga - PDT; Miro Teixeira
- PDT; Paulo Ramos - PDT; Roberto
D'Avila - PDT; Roberto Jefferson - PTB;
Sandra Cavalcanti - PFL; Vivaldo Barbosa
-PDT.
Minas Gerais
Milton Reis - PTB; Ronaldo Carvalho
- PSDB; Rosa Prata - PRS; Sérgio Naya
- PMDB; Sérgio Werneck - PL.

VII - Ordem do Dia
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o comparecimento de 284 Senhores Deputados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão f~ê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SENHORES:
BENEDITA DA SILVA - Projeto de lei
que disciplina a compra e venda de ouro,
jóias, objetos de valor, e dá outras providências.
NYDER BARBOSA - Projeto de lei que
declara de utilidade pública a Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de
Pancas, Estado do Espírito Santo.
- Projeto de lei que declara de utilidade
pública o Hospital Evangélico de Cachoeiro
de Itapemirim - ES.
- Projeto de Decreto Legislativo que
susta a vigência do art. 24 do Decreto n"
83.611, de 25 de junho de 1979.
LUIZ SALOMÃO'-Projeto de resolução
que acrescenta § 2" ao art. 115.
- Requerimento de Informações à Ministra da Economia, Fazenda e' Planejamento, sobre relação dos saldos diários de captação de recursos através de certificados de Depósitos Interbancários.
ALUÍZIO CAMPOS - Requerimento à
Mesa da Câmara dos Deputados sobre eleição de membros da Casa para o Conselho
da República.
GASTONE RIGHI - Projeto de lei que
dispõe sobre as atividades dos trabalhadores
na, movimentação de mercadorias em geral
e dá outras providências.
JOSÉ CARLOS SABÓIA - Requerimento de Informações ao Ministro da Saúde
sobre funcionários demitidos ou colocados
em disponibilidade no âmbito da Sucam -
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Superintendendência da Campanha de Saúde
Pública do Ministério da Saúde.
- Requerimento de Informações ao Secretário-Gerai da Presidência da Repiíblica
sobre projetos econômicos aprovados pela
Suframa, seus beneficiários, endereço, situação quanto a cotas de~importação e estágio
de implantação no período que especifica.
SÉRGIO SPADA - Requerimento para
realização de auditoria de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da empresa Binacional Itaipu, pelo
Tribunal de Contas da União.
MANUEL DOMINGOS - Projeto de lei
que regulamenta o artigo 143 da Constituição
Federal, que dispõe sobe a prestação do serviço alternativo ao serviço militar obrigatório.
DARCY POZZA - Projeto de lei que
dispõe sobre isenção do Imposto de Renda
de empresas que prestem serviços profissionais de representação comercial.
PAULO RAMOS - Requerimento de Informações ao Ministro da Infra-Estrutura sobre faturas pagas pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, no período compreendido entre janeiro de 1987 a julho de 1990.
PAULO MACARINI - Requerimento
de Informações à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento sobre volume e rendimentos dos recursos bloqueados junto ao
Banco Central.
ADYLSON MOTTA - Projeto de lei que
o,briga as empresas à instalação e ao efetivo
funcionamento de serviços odontológicos aos
seus empregados nas condições que especifica.
ARNALDO PRIETO - Projeto de lei
que dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas.
Projeto de lei que altera o art. 20 da Lei
n" 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências.
LEOPOLDO SOUZJ\ - Projeto de lei
que segura aos servidores públicos federais,
pais de deficientes físicos ou mentais que necessitem de assistência permamente, direito
a redução da jornada de trabalho.
- Projeto de lei que acrescenta dispositivos ao art. 10 da Lei n" 5.890, de 8 de junho
de 1973, para conceder ao segurado da Previdência Social do sexo feminino o direito ao
abono de permanência após 25 anos de serviço.
CÉSAR MAIA - Requerimento de Informações à Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento sobre conseqüências da conversão em ações de debêntures da Telebrás.
OSCAR CORRÊA - Projeto de lei que
cria o Fundo de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artistico Nacional e determina outras
providências.
PAULO ZARZUR - Projeto de lei que
institui cota de previdência incidente sobre
o preço dos cigarros.
SÓLON BORGES DOS REIS - Projeio
de lei que autoriza o levantamento de recursos das entidades filantrópicas.

LÉLIO SOUZA - Projeto de lei que dissobre a carteira de identificação estudantil e dá outras providências.
PAULO PAIM - Projeto de lei que dis, põe sobre o reajuste do salário mínimo e dos
proventos da aposentadoria e demais bçnefícios previdenciários
FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei
complementar que regulamenta o disposto
no § 1" do artigo 40 da ,Constituição.
- Projeto de lei que dispõe sobre comercialização de produtos dietéticos.
- Projeto de lei que torna penalmente
responsáveis os maiores de dezesseis anos.
- Projeto de lei que dispõe sobre levantamento de recursos à ordem do Banco Central.
- Requerimento de Informações ao Ministro da Infra-Estrutura sobre concessão de
canais de rádio e televisão educativa.
GEOVANI BORGES - Projeto de lei
que introduz alteração no art. 631 da Consolidação das Leis do Trabalho.
LUIZ ALBERTO RODRIGUES - Projeto de lei que institui normas para habilitação especial para maiores de 16 anos como
condutores de veículos leves de passeio, nos
termos que especifica.
iRMA PASSONI - Projeto de decreto
legislativo que suspende os efeitos do Decreto n" 99.244/90.
JOSÉ CARLOS COUTI~H() - Projeto
de lei que regulamenta aposentaçlorja de advogado autônomo.
- Projeto de lei que dispõe sobre responsabilidade doagente financeiro do SFH.
-Projeto de lei que estabelece isenção
de Imposto de Renda nas hipóteses de moléstia grave.
'
- Projeto de lei que dispõe sobre comprovação do tempo de serviço para efeito dê'
aposentadoria.
.
OSMAR LEITÃO,- Projeto de lei que
dispõe sobre a aposentadoria especial do vendedor balconista.
GANDI JAMIL- Projeto de lei que regula o artigo 170, inciso IX, da Constituição
Federal.
- Projeto de lei que regulamenta o disposto no § 8" do artigo 195 da Constituição.
- Projeto de lei que dispõe sobre a proteção, pelo P~der Pú.blico, do Plltrimõnio cultural brasileiro (art.216 da. COIlJ'tituição).
- Projeto de lei que cria a prisão-escola
'
e dá outras providências.
-Projeto de lei que regulamenta o §
4" do artigo 195 da Constituição.
- Projeto de lei que define as escolas
prívadas que podem receber auxílio do Poder
Público (art.213 da Constituição).
- Requerímento de Informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, DI.
Francisco Rezek, sobre esclarecimentos do
pagamento da RD (ResidênciaDiploI11ática)
aos membros da carreira servindo no Brasil.
MAURICIO FRUET - Projeto de lei que
dispÕe sobre regulamentação do desporto
profissional, na forma que especifica.
põ~
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IVO CERSÓSIMO - Projeto de lei complementar que dispõe sobre indenização compensatória contra despedida arbitrária do trabalhador, e determina outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre o pagamento, pela empresa, do salário de empregado afastado por motivo de doença, e determina outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre o pagamento de salário-família ao dependente estudante e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre atendimento médico nOs postos do INAMPS e
dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre proteção à propriedade rural de micro, pequeno
e médio portes e a impenhorabilidade de bens
e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre férias
remuneradas aos empregados domésticos e .
dá outras providências,
- Projeto de lei que dispõe sobre a revogação do Decreto-Lei n" 70, de 21 de novembro de 1966, e determina outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre proteção e preservação da região do Pantanal e
determina outras providências,
- Projeto de lei que dispõe sobre isenção do 'IPI incidente sobre veículos adquiridos por vendedores-viajantes e corretores
de imóveis e determina outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a disponibilidade.remunerada dó servidor público
e determina outras providências.
LEONEL 'JÚLIO - Projeto de lei que.
determina a aplicação de 1% da renc\a financeira e patrimonial das empresas com c,oncessão de lavra de minéríos para o comb1!te ao
câncer ~ à AIDS.
- Projeto de lei que introduz alteração na
Lei n" 7.886, de 20 de novembro de 1989,
que regulamentou o art. 43, do Ato da& I;>isposições ConstitucionaisTransitória~. '. .
- Projeto de lei que dispõe sobre apresta:
ção de serviços médicos especializados aos
,
segurados ,da Previdência Social. ,.
- Projeto de lei que estabelece multa para
quem vender veículo com o documento de
transferência em branco, e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a extinção de recursos ex offieio.
- Projeto de lei que acrescenta parágrafos
ao art. 13 e d;j. nova redação ao art. 17 da
Lei n" 4.374, de <l- de agosto de 1964.
-LÚCIO A'LCÂNTARA·..:....Proj~tode
lei que dispõe sobre a participação dps empregados na direção das empresas públicas,
sociedades de economica mista e fundações
mantidas pelo Poder Público.
DEL BOSCO AMARAL - Projeto de
lei que estabelece normas para utilização de
materiais atóxicos e potencialmente tóxicos
em alimentos, brinquedos, instrumental cirúrgico e outros; e determina outras 'providências.
CARLOS CARDINAL - Projeto de lei
que altera dispositivo da Lei n' 7.070, de 20
de dezembro de 1982.
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- Projeto de lei que destina quaisquer taxas e contribuições penitenciárias, inclusive
multas como penalidade acessória, ao sis~ema
penitenciário do Estado onde ocorra a infração.
IVO VANDERLINDE - Requerimento
à Mesa sobre retirada dos Projetos de Lei
noS 3052/84, 4523/89, 1607/89, 1983/89, e
2070/89, de autoria, respectivamente dos Deputados Ivo Vanderlinde, Geraldo Melo, Hélio Rosas, Alexandre Puzyna e Carlos Alberto Caó.

- Projeto de lei que autoriza a ECT a emitir selo comemorativo à Semana do Deficiente Físico.,
~ Projeto de Lei que autoriza para os táxis
e demais veículos destinados ao transporte
coletivo de passageiros o uso de gás natural
como combustível.
- Projeto de lei que introduz alteração no
art. 37 da Lei no 5.108, de 21 de setembro
de 1966 - Código Nacional de Trânsito.
- Projeto de léi que fixa a jornada de trabalho dos empregados em hospitais, casas de
saúde e congêneres.
ALEXANDRE PUZYNA - Projeto de
- Projeto de lei que regula o disposto no
lei que concede benefícios aos ex-integrantes
inciso VIII, do art. 89 , da Constituição Fedo Batalhão de Suez e dá outras providências.
deral.
PLíNIO ARRUDA SAMPAIO - Proje~
- Projeto de lei que regula o inciso X,
to de lei que regula a prevenção do abuso
do art. 7', da Constituição Federal.
do poder econômico e sua repressão.
-Projeto de lei que cria o Conselho Consultivo Sindical.
JOSÉ CAMARGO - Projeto de lei que
dispõe sobre a escolha do técnico da Seleção
- Projeto de lei que institui o Dia do Eletricitário.
Brasileira de Futebol.
-Projeto de lei que assegura a tranferênNELTON FRIEDRICH - Projeto de lei
que altera o Capítulo V do Título 11 da Conso- ' cia de matrícula de servidores públicos e universitários, e dá outras providências.
Iidação das Leis do Trabalo, relativo à segu- Projeto de lei que regulamenta o disposrança e medicina do trabalho.
to no artigo 153, § 29 , 11, da Constituição.
- Requerimento à Mesa, de formulação
- Projeto de lei que regulamenta o dispos.
de convite à técnico estrangeiro, para esclareto no inciso VIII do art. 37 da Constituição
cimento sobre irregularidades envolvendo
Federal.
bancos credores, empresas e o Governo bra-Projeto de lei que estabelece condições
sileiro.
para o registro de jornalista profissional.
- Requerimento ao Sr. Presidente do
- Projeto de lei que torna obrigatória a
Banco do Brasil no sentido de sugerir ao Precontratação de professor de Educação Física
sidente da República, a absorção pelo Banco
pelas entidades que especifica.
do Brasil, das funções e atribuições do Banco
- Projeto de lei que altera a redação do
Nacional de Crédito Cooperativo, bem como
§ 29 do art. 5' da Lei n' 3.373, de 12 de março
a incorporação do seu acervo técnico e matede 1958.
rial e do seu quadro de pessoal. .
- Projeto de Lei que dá nova redação ao
THEODORO MENDES - Projeto de lei
•§ 19 do art. 29 da Consolidação das Leis do
que dispõe sobre Declaração de Utilidade PÚTrabalho.
blica para fins de desapropriação e dá outras
- Projeto de lei que dá nova redação ao
providências.
parágrafo único do art. 459 da Consolidação
JOSÉ SERRA - Projeto de lei que amplia'
das Leis do Trabalho.
as' possibilidades de movimentação da conta
- Projeto de lei que dá nova redação ao
vinculada do FGTS para os trabalhadores' de
art. 243 da Consolidação das Leis do Trabaixa renda e dá outras providências.
balho..
EDUARDO JORGE - Requerimento de
- Projeto de lei que dá nova redação ao
Informações ao Ministro da Saúde sobre
art. 2' da Lei n' 4.266, de 3 de outubro de
aquisição de equipamentos odontológicos
1963, que instituiu o salário-família do trllbaportáteis franceses, com o apoio do Governo
lhador.
"
Federal e mediante o 50 termo aditivo ao con- Projeto de lei que dá nova redação ao
vênio SUDS - São Paulo.
art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei que dá nova redação ao
GERALDO BULHÕES - Projeto de lei
art. 543 da Consolidação das Leis do Traque acrescenta § 3° ao art. 27,da Lei n" 5.517
balho.
de 23 de outubro de 1968, que regula o exercício da profissão de Médico-Veterinário.
- Projeto de lei que dispõe sobre a utiliza·
- Projeto de lei que acrescenta parágrafo
ção do saldo das contas vinculadas relativas
único ao art. 1° da Lei n9 6.226, de 14 de
ao FGTS, pelos servidores que especifica.
julho de 1975, que dispõe sobre contagem
- Projeto de lei que dispõe sobre a reten·
recíproca de tempo de serviço.
ção de negativos pelos fotógrafos profissio- Projeto de lei que introduz alteração no
nais.
art. 33 da Lei Orgânica da Previdência Social
- Projeto de lei que dispõe sobre conces9
(Lei n 3.807, de 26 de agosto de 1969).
são de empréstimo especial pelo matrimônio.
- Projeto de lei que estabelece a remune- Projeto de lei que dispõe sobre o acrésração mínima mensal do Técnico de Contabicimo de § 2' ao art. 197 da Consolidação
lidade de 2' grau.
das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei que estabelece a obrigato- Projeto de lei que dispõe sobre a remuriedade de exames oftalmológicos periódicos
neraçãp das férias anuais.
nos alunos dos cursos de 19 grau.

Junho de 1990

- Projeto de lei que dispõe sobre a criação
do Cadastro Geral de Medicamentos e dá
outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação
de Escola Técnica Federal em Porto Calvo,
Estado de Alagoas.
- Projeto de lei que dispõe sobre o pagamento do salário mínimo aos trabalhadores
domésticos.
- Projeto de lei que dispõe sobre isenção
do IPI sobre os veículos adquiridos por defi·
cientes físicos.
- Projeto de lei que dispõe sobre participação dos empregados na gestão das empresas.
- Projeto de lei que dispõe sobre a quanti·
dade máxima de chumbo nos alimentos.
- Projeto de lei complementar que dispõe
sobre o acréscimo de § 4' ao art. 4' da Lei
Complementar no '26, de 11 de setembro de
1975.
- Projeto de lei complementar que dispõe
sobre a elaboração e consolidação das leis
e dá outras providências.
- Projeto de lei complementar que acres·
centa parágrafo único ao art. 6" da Lei Com·
plementar n' 11, de 25 de maio de i971.
NELSON JOBIM - Projeto de lei que
dispõe sobre o exercício de árbitro de futebol
e seus auxiliares e do árbitro reserva e deter·
mina outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a aplicação, nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais
Regionais Federais, das normas da Lei no
8.038, de 28 de maio de 1990, sobre ações
penais originárias.
ONOFRE CORRÊA - Requerimento à
Mesa da Câmara dos Deputados sobre constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar irregularidades na Secretaria Especial de Ação Comunitária, da Presidência da República.
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a instituir a Fundação Universidade Federal
do Tocantins e dá outras providências.
O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço
.
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apresentar à Mesa uma denúncia contra a
Ministra Zélia Cardoso de Mello, a fim de
que S. Ex' seja devidamente enquadrada por
crime de responsabilidade, nos termos do art.
50, § 2°, da Constituição. S. Ex' descumpriu
o prazo constitucional, não remetendo as informações por mim solicitadas em requerimento entregue à Mesa no dia 24 de maio
próximo passado. O prazo venceu, portanto,
no dia 23 de junho. Além do mais, S. Ex'
já havia recebido informalmente esse pedido.
Quero também apresentar um projeto de
resolução para modificar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, porque não
é possível que a Mesa tenha levado 51 dias
para encaminhar um mero requerimento de
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informações à Sr' Ministra. Na verQade, S
Ex' já está sendo beneficiada prla ;mof'lsidade com que a Mesa proce~sd (,s pedidos
de informação feitos pelos Srs. Deputaflos.
Estou apresentando um projeto de resolução
'que modifica o Regimento Interno da Câmar~ dos Deputados, a fim de que, passadas
cmco sessões, o 1" Secretário tenha o dever
de oficiar ao Ministro ou a quem se:requer
as informações. Não é possível que 50 dias
tenham sido consumidos para um simples
despacho da Mesa num requerimento de informações.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em nome da Mesa, gostaria de informar
ao nobre Deputado que não existe nenhum
pedido de informação sobre a mesa. Todos
os requerimentgs passam pelas minhas mãos.
E não são simples pedidos: transformam-se
em projetos de resolução, que são aprovados.
Então, V. Ex' pode ficar tranqüilo, pois, na
reunião de hoje, aprovamos 50 projetos.
O SR, LUIZ SALOMÃO -Sr. Presidente,
V. Ex' não entendeu. Apresentei um requerimento de informação no dia 3 de abril é o de n" 511 - e a Mesa são fez a expedição
através do Secretário Luiz Henrique, no dia
75 de mai?, 50 dias ap6s a sua leitura em
plenário. E contra isso que me insurjo e é
em função disto que estou apresentando projeto de resolução.
O Sr. Aluízio Campos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. ALUízIO CAMPOS(PMDB - PB.
Pronuncia oseguinte discurso.) - Sr. Presidente, o art:89, inciso VII,.in fine, da Consti-,
tuição Federal preceitua que 'o Conselho da
República é qrgão superior de consulta do
Presidente da República, e dele participam
dois cidadãos eleitos pela Câmara dos Deputados, com mandato de três anos. Por sua
vez, o § 5" do art. 3" da Lei n" 8.041, de
5 de junho de 1990, publicada no Diário Oficiai do dia 6 do corrente mês, estabelece que
a primeira nomeação dos membros do referido conselho, a que se refere o incis(l VII
do mesmo artigo, deverá ser realizada até
a data de 5 de julho de 1990.
Na sessão ordináira de ontem, dia 27, foi
colocada em pauta por V. Ex' a eleição de
membros do Conselho da República, representantes da Câmara dos Deputados, obedecendo o escrutínio as normas do art. 225 do
Regimento Interno, e, subsidiariamente, o
mesmo rito regimental previsto para a eleição
dos membros da Mesa.
O Regimento Interno desta Casa diz, peremptoriamente, no art. 181, que "s6 se interromperá a votação de uma proposição por
falta de quorum. No entanto, encontrando-se
em plenário mais de 250 Deputados, e já iniciada a votação, conforme documenta a Ata
da sessão de ontem. Inadvertida, precipitada
ou arbitrariamente, argüindo nulidade de votos, ainda não apurados, decidiu V. Ex' por
adiar a votação, apesar dos protestos de De·

putados presentes. O Deplltado ArnlJld Fioravante. do PD.: clt: :'10 Paulo, d:ixou registrado o v'u protesto, argumentando que "não
se brinca com um candidato, seja a que cargo
for"; isso, disse S. Ex', "me parece uma brincadeira, e peço a V. Ex' que registre meu
protesto".'
,
Em não se podendo interromper votação
de matéria colocada em pauta, já iniciada
a votação, quando existe quorum, a argüição
de nulidade material na votação em pleno
andamento, mesmo que porventura existisse,
s6 poderia ser aferida, examinada e ponderada ap6s a realização do pleito, quando
aberta a urna e as sobrecartas nela contidas.
Caso contrário, como ocorreu, então se partiria de uma presunção imotivada e ilegal, pois
que não teria o condão de derrubar preceito
inscrito em nosso Regimento Interno. HavJ::ndo votação e quorum para lhe dar seguimento, o resultado da eleição teria de ser
apurado ao fjnal, independentemente de presunções sobre quantidade de cédulas e de
envelopes colocados na urna. É norma do
art. 181 do Regimento.
A verdade eleitoral ficou comprometida,
ainda mais porque a Mesa, a que V. Ex' tem
a honra de presidir, não diligenciou a tempo
para que a urna fosse lacrada e se tornase
indevassáveI, até que houvesse continuidade
da votação. Conseqüentemente, todas as providências e procedimentos feitos rigorosamente conforme à lei são válidos e não podem
ser alterados. Quem já depositou seu voto
na urna não poderá repeti-lo; a lista de candidatos registrados também não mais poderá
ser mudada. Tudo isto está a indicar a precipitação com que se houve V. Ex', data venia,
no adiamento ex abrupto da 'votação, deixando perplexos e inconformados Deputados e
candidatos.
O descumprimento do preceito constitucional por parte da Câmara dos Deputados
- assim como a desobediência da Mesa a
preceitos regimentais - s6 servirá para macular a imagem desta Casa do Legislativo.
O fim, e não a vontade, deveria ter norteado
o inusitado comportamento de V. Ex', pois
a Lei Maior e o Regimento descrevem com
absoluto rigor e precisão a situação fática perante a qual seriaobrigat6rio um único, determinado e específico comportamento da
Presidência, que era não suspender a votação
enquanto houvesse quorum.
Adstritos a esse circUli~crito prop6sito, cabe frisar que o Senado Federal cumprirá a
tempo o preceito contido na Lei n° 8.041,
de 1990, jungido ao cumprimento de uma
finalidade-legal, buscando o exato atendimento do interesse público que a Lei Maior
tutela, peado por um dever de boa administra~ão do processo legislativo.
A vista de todo o exposto, esteados nos
preceitos regimentais contidos nos arts. 95,
§ 7', 181 e 188, § 1', inciso 111, requeremos
a V. Ex', com esta questão de ordem, a reabertura, in Iimine, da eleição d0s dois membros do Conselho da República, representantes da Câmara dos Deputados, de acordo
com as regras procedimentais pertinentes.
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Caso V. Ex' decida em contrário, com b~se
na faculdade estabelecida no § 8" do art. 95
do Regimento Interno, recorremos da decisão para o Plenário, ouvida a douta Comissão
de Cons~ituição e Justiça e de Redação, em
prazo razoável e propício a que a matéria
possa ser elucidada antes do início' do recesso
parlamentar.
.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência examinará com toda a atenção, a questão de ordem formulada pelo ilustre Deputado Aluízio Campos, por quem temos profundo respeito.
O Sr. Samir Achóa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
uma das coisas que mais ofende o Parlamentar é alguém "chupar" suas idéias. Tem sido
~omum nos Legislativos brasileiros o parlamentar apresentar uma proposição e ter sua
idéia sugada por outrem.
Lamentavelmente - não é idéia minha
claro - o Governo tem procurado confom:
tar-se com o Legislativo. Toda vez que ,este
Poder tem uma idéia, o Executivo se antecipa
e tenta frustrar aquilo que aqui é proposto.
Vide a nova política salarial.
Apresentei dois projetos de lei extinguindo
o selo-pedágio. O de n" 4.445/90, em tramitação na Casa, pretende dar melhor solução
para o problema da recuperação das estradas;
e o da extinção do selo-pedágio. Não entendo
por que razão as iniciativas do Executivo têm
sempre preferência na apreciação. Consta da
pauta de hoje, no Item 2, projeto enviado
pelo Sr. Presidente da República. Por tratarse de matéria idêntica, requeiro preferência
para o meu projeto de lei, porque é de iniciativa desta Casa de Leis. A proposição deve
ter sido apensada em razão de determinação
presidencial. Então, solicito seja dada preferência ao trabalho que apresentei, porque é
mais completo, atende aos mesmos princípios
e àquiJo que se pretende, a extinção do selopedágio.
. Este o meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Samir Achõa que o projeto do Poder Executivo está em regime de urgência-urgentíssima, em virtude de ter sido aprovada pelo
Plenário, por maioria de dois terços, de acordo com o art. 155 do Regimento Interno
requerimento nesse senrid6. Por isso, a provi:
dência que se pode adotar é a de anexar o
projeto de lei de autoria de S. Ex' ao oriundo
do Executivo.
O SR. SAMIR ACHÔA - Sr. Presidente
sinceramente, não me recordo da aprovaçã~
dessa urgência-urgentíssima'. Quero consignar que o Governo, a toda hora, age dessa
maneira. Não é por minha causa que estou
protestando, mas em nome do Poder Legislativo.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A urgência-urgentíssima foi votada pelo
Plenário.
O Sr. Benito Gama - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face
da reclamação do Deputado Samir Achôa,
informo que sou relator do projeto enviado
pelo Executivo e, ainda, que o projeto de
S. Ex' já está apensado ao constante do Item
2 da pauta.
O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra V. Ex'
O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa, especialmente à
bancada de São Paulo, que hoje manifestamos ao Presidente da República a apreensão
da população de mais 50 municípios paulistas
em relação ao funcionamento do Programa
Nacional do Leite.
Como todos sabem, houve paralisação do
programa no interior de São Paulo. Mas hoje,
em despacho com o Presidente da República,
recebemos a feliz notícia que o mesmo será
reativado no Estado de São Paulo.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço
a palavra peja ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-.:... Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, o art. 20 da Constituição em seu § 1" diz:
"§ 1" É assegurada, nos termos da
lei, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Muriicípios, bem como a órgão da
'administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental. mar territorial ou zona econômica
exclusiva, oli compensaçãbfinanceira
por essa exploração."

O meu Estado, o Paraná, foi duramente
, atingido ao longo desses anos, em razão da
construção de inúmeras usinas hidroelétricas
às margens do rio Paranapanema, na divisa
com o Estado de São Paulo. Além disso, a
construção de Itaipu, como todos sabem, causou danos irresparáveis' a I).ossaeconomia.
Tudo isso fez com que a Assembléia Nacional
Constituinte se sensibilizasse com o problema
e colocasse na Constituição a disposição que
acabei ele ler. Na seqüência, oCongresso Nacional regulamentou esse dispositivo, votando a chamada Lei dos Royalties. Agora a
matéria está no Ministério da Infra-Estrutu-

ra, mais especificamente nas mãos do Secretário Nacional de Energia, Sr. Rubens Vaz
da Costa, onde lamentavelmente não vem
recebendo a atenção que merece. Trata-se,
Sr. Presidente, de assunto da maior importância, não só para o Estado do Paraná, mas
para muitos outros, inclusive São Paulo e Rio
de Janeiro. Quero, portanto, registrar minha
preocupação com a morosidade com que o
Executivo está tratando esta matéria.
Há poucos dias, juntamente com o Senador.
Ronan Tito e os Deputados Sérgio Spada e
Maurício Fruet, estive com o Ministro Ozires
Silva, e S. Ex', naquela oportunidade, assegurou-nos que procuraria da maneira mais célere possível, elaborar um decreto, detatalhando um pouco milis a forma como esta compensação financeira deve ser efetuada aos Estados atingidos, muito especialmente ao Estado do Paraná.
Quero, Sr. Presidente, deixar esta inquietação e, ao mesmo tempo, fazer um apelo
ao Secretário Nacional de Energia, Sr. Rubens Vaz da Costa, e ao Ministro da Infra-Estrutura, Sr. Ozires Silva, para que, com a
maior urgência possível, cumpram o que o
Congresso Nacional estabeleceu, mediante a
regulamentação da Lei dos Royalties, para
que os Estados atingidos, especificamente o
Paraná, possam ser ressarcidos dos graves
prejuízos que sofreram, em razão da construção de inúmeras usinas hidroelétricas em seus
'
territórios.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Srs. Deputados, trago ao conhecimento
de V. Ex,s'umadecisão muito importante da
Presidência.
Em atenção à questão de ordem levantada
pelo nobre Deputado Antônio Britto na sessão de 30 de maio de 1990, esta Presidência
submeteu à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a Mensagem
n'" 434, do Poder Executivo, em que se solicita
a retirada, para reexame, de todas as mensagens em curso nesta Casa, relativas à outorga
e renovação de, concessão para exploração
de serviços de radiodifusão sonora e emissões
de imagens. O parecer daquele órgão técnico,
aprovado em reunião plenária em 27 do corrente, nos termos da manifestação do Relator
da matéria. ilustre Deputado Nelson Jobim.
conclui pela impossibilidade de se' atender
ao pedido 'de retirada,' no entendimento de
que, c()mxelação ao disposto no art. 223 da
Constituição, uma vez submetido o ato ao
Legislativo, não pode mais o Executivo retirá-lo, sob pena de estar "exorbitando de suas
atribuições constitucionalmente fi:tadas e como que praticando uma uSurpação de compe.tência ou um abuso de competência".
Cabe ao Presidente, nos termos do art. 95,
§ 6· do Regi~ento Interno, decidir a questão
de ordem. A ausência de dispositivo regimental e expresso que permita a retirada das
mensagens relativas aos atos previstos no art.
223 da Constituição, e tendo em vist~ o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, decido indeferir o pedido formulado na Mensagem n· 434/90, do Poder
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Executivo, devendo as matérias nela referidas prosseguir o seu curso normal de tramitação.
Dê-se conhecimento às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação e de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e ao Plenário.
Esta é a decisão da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai passar-se à votação da matéria que
está sobre a mesa e a constante da Ordem
do Dia.
O Sr. César Cals Neto - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. CÉSAR CALS NETO (PDS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estive hoje pela manhã com o Presidente Fernando Collor, levando o grito de angústia,
de fome de milhões de nordestinos atingidos '
pela seca. Para nossa satisfação, S. Ex' se
mostrou a par dos problemas do Nordeste
e nos garantiu, como Presidente de todos os
brasileiros, que está determinando, com a urgência possível, a realização de um programá
de obras permanentes, através da Secretaria
de Desenvolvimento Regional, para que se
possa, por um lado, combater a seca e, por
outro, atender às grandes levas de desempregados do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do Regimento Interno, a prorrogação do horário da sessão ordinária do dia 2-8-90, para uma homenagem
a S. Eminência Reverendíssima Dom Aldo
Mongiano, Bispo de Roraima, pela sua eficiente e corajosa atuação em defesa da nação
indígena dos Yanomamis. Graças ao trabalho
de Dom Aldo Mongiano, aqueles índios sobrevivem como símbolo dos nossos ancestrais, preservando viva e atual a História do
Brasil. - Chagas Duarte, Deputado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
Aviso n9 927-ALlSG.
Em 27 de junho de
199
O
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem na qual o Excelentíssimo

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Senhor Presidente da República solicita a retirada da Mensagem n' 529, de 15 de setembro de 1989, relativa ao Projeto de Lei que
"prescreve normas gerais para a organização
da Defensoria Pública nos Estados, organiza
a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e Territórios, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra, Secretário-Geral da Presidência da República.
MENSAGEM N' 514
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a retirada da Mensagem n' 529, de
15 de setembro de 1989, relativa ao Projeto,
de Lei que "prescreve normas gerais para
a organização da Defensoria Pública nos Estados, organiza a Defensoria Pública da
Uni.lo, do Distrito Federal e Território, e
dá outras providências".
Brasília, 27 de junho de 1990. - Fernando
Collor.
'

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo a matéria recebido parecer de mérito, nos termos do art. 104, § 1', do Regimento
Interno, esta Presidência submete o requerimento à deliberação deste Plenário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira).
Os Srs. que o aprõvam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado a retirada da Mensagem n'
529/89, contra o voto do PCB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
Aviso n'926-ALlSG.
Em 27 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados .
'
Brasília - DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem na qual o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República solicita a retirada da de n' 497, de 6 de junho de 1989,
relativa a projeto de lei que "dispõe sobre
a criação da Carreira de Delegado de Polícia
Federal, sobre a remuneração dos Cargos da
Carreira Policial Federal, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra - Secretário-Geral da Presidência da República.
MENSAGEM N' 513
Excelentíssimos Senhores membros .do
Congresso Nacional:
Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a retirada da Mensagem n' 497, de
§ de junho de 1989, relativa ao projeto de

lei que "dispõe sobre a criação da Carreira
de Delegado de Polícia Federal, sobre a remuneração de Cargos de Carreira Policial Federal, e dá outras providências".
Brasília, 27 de junho de 1990. - Fernando
Cpllor. '
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Mensagem n' 513, do Poder Executivo,
através da qual solicita a retirada da Mensagem n' 497, de 1989, relativa ao projeto de
lei que dispõe sobre a criação da categoria
de Delegado de Polícia Federal, sobre a remuneração dos cargos de carreira da Polícia
Federal e dá outras providências.
Pela mesma razão do item anterior, a Presidência submete o requerimento à deliberação
deste Plenário.
O Sr. José Tavares - SI. Presidente, peço
a palavra para um pedido de esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço que me informe - se for possível, objetivamente - do que trata esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-O Poder Executivo pede a retirada dessas
mensagens. ,Como elas já tramitaram pelos
órgãos técnicos da Casa, a Presidência tem
de submetê-las à decisão do Plenário.
A primeira prescreve normas gerais para
organização da Defensoria Pública da União,
do Distrito Federal e dos Territórios. A segunda dispõe sobre a criação da carreira de
Delegado de Polícia Federal, sobre a rerimneração dos ~argos da carreira de Polícia Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada a retirada da Mensagem n'
497/89.
O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente;
contra o voto do PCB, por uma questãQ de
justiça. Depois de votado pela Casa, não tem
por que retirá-lo.
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que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências" .
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Robson Marinho, Vice-Líder do PSDB Doutel de Andrade, Líder do PDT - Gastone Righi, Líder do PTB - Adhemar de
Barros Filho, Líder do PRP - Eduardo lore
ge, Vice-Líder do PT - Mello Reis, Líder
do PRS - Amaral Netto, Líder do PDS Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB ' - Ricardo
Izar, Líder do PL - Stélio Dias - Vice-Líder
do PFL - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder
do PRN - Gumercindo Milhomem, Líder
do PT - Roberto Freire, Líder do PCBAldo Arantes, Vice-Líder do PC do B.
O SR.. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
PROJETO DE LEI N' 5.172, DE 1990
(Do Senado Federal)
Discussão única do Projeto de Lei n'
5.172, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e dp Adolescente, e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial, pela aprovação, com
Substitutivo. (Relator: SI' Rita Camata.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sobre a Mesa o seguinte parecer da Comissão Especial Criança-Adolescente
PROJETO DE LEI
N' 5.172, DE 1990
(Anexados o PL n' 1.506/89 e outros)
"Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providências."
Autor: Senado Federal
Relatora: Deputada Rita Camata
I - Relatório

Este projeto que temos a honra de relatar
representa importante exemplo de legislação
.com prévia discussão na sociedade, apoiado
por cerca de 140 entidades ligadas à criança
e ao adolescente. Foi discutido em todo o
O Sr. Gumercindo Milhomem - Contra
País, através de sucessivas versões e incorpoo voto do PT.
ração de contribuições, não apenas de juristas, juízes e procuradores, mas também de
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
movimentos e entidades ligados aos direitos
- Contra o voto do PCB e do PT.
da criança e do adolescente, que ,desde a
O Sr. Miro Teixeira - Contra o voto do
Constituinte vêm lutando por uma legislação
PDT.
moderna e justa.
.
Na verdade, o texto constitucional, no que
O Sr. Aldo Arantes - O PC do B vota
se refere a essa questão específica, resultou
"não", SI. Presidente.
da fusão de duas emendas populares que
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
trouxeram ao Congresso Nacional as assina- O PC do B também vota "não".
turas de quase duzentos mil eleitores de todo
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) . ,o País, e de mais de um milhão e duzentas
mil crianças e adolescentes.
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
Sensibilizados pela urgência de dar novo
o seguinte
tratamento jurídico à grave qU,estão social de
REQUERIMENTO
·nossas crianças e adolescentes, ambas as CaSenhor Presidente,
sas do Congresso Nacional vêm se esforçando
Requeremos, nos termos do art. 155 do
no sentido de oferecer à sociedade brasileira
Regimento Interno, urgência para o Projeto
uma legislação à altura de suas aspirações,
de Lei n' 5.172, de 1990 (do Senado Federal),
no mais breve espaço de tempo.
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Aperfeiçoado e aprovado no Senado, este
Estatuto da Criança e do Adolescente, é de
autoria formal do Senador Ronan Tito. Formal porque ele foi na verdade redigido a vá·
rias mãos, e sua autoria pode ser creditada
também aos movimentos sociais organizados.
Também na Câmara, a questão da criança
e do adolescente provocou uma mobilização
signifi,cativa, tanto do ponto de vista da atividade legiferante, quanto da participação das
inúmeras entidades e organizações, governamentais e não-governamentais, que lidam
com o problema.
.
Tramitavam nesta Casa e encontram-se
agora apensados a este, vários ptojetos de
lei anexados ao de n' 1.506, de 1989, do De·
putado Nelson Aguiar. São eles os de n"
1.765/89, da Deputada Márcia Kubitschek,
2.264/89, do Deputado Francisco Amaral,
2.742/89, do Deputado Mendes Botelho,
628/83, do Deputado Victor Faccioni, 75/87,
do Deputado Salim Curiati, 1.362/88, do Deputado Francisco Dias, 1.619/89, do Deputado Victor Faccioni, 2.734/89, do Deputado
Mendes Botelho, 2.079/89, da Deputada Sandra Cavalcanti, 2.526/89, do Deputado Anta·
nio Carlos Mendes Thame, 2.584/89, do Deputado Hélio Rosas e 3.142/89, do Deputado
Gandi Jamil.
Assim, todos os projetos versando sobre
os direitos da criança e do adolescente, que
tramitavam na Câmara, alguns embora precedentes em relação ao de n' 1.506/89, de
. flutotia do Deputado Nelson Aguiar, foram
a este apensados, dada a sua maior abrangência.
Vale destacar que o eminente Deputado
Nelson Aguiar apresentou emenda ao Projeto de sua autoria introduzindo o texto' que
seria também apresentado no Senado Federal
pelo Senador Ronan Tito.
Dessa forma"estamos diante de um encontro inédito de vontades políticas idênticas,
Vejamos os principais pontos do Estatuto e
as inovações que introduz em relação ao atual
Código de Menores.
A base doutrinária sobre a qual se assenta
o novo Estatuto é o recorihecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos
e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nesta perspectiva, propõe sua
proteção integral pelo Estado, pela Sociedade, pela Família, sem qualquer tipo de discri·
minação, em consonância com Os preceitOs
constitucionais, especialmente aqueles contidos no art. 227. Ao contrário do Código de
Menores em vigência, que estabelece o direito tutelar do menor, considerado objeto de
medidas judiciais apenas quando em "situação irregular", a norma propostas se dirige
ao conjunto da população infantil e juvenil
do Brasil. Vale dizer, à quase metade da população do país. .
Coerente com os dispositivos constitucionais que elegem a criança e o adolescente
como segmento social de absoluta prioridade,
o Estatuto em exame propõe a efetivação
de uma política social que lhes assegure proteção especial prevendo inclusive a destinação privilegiada dos recursos públicos. De-

fine ainda um conjunto de medidas, governamentais e não governamentais, ao nível da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, que asseguram o atendimento às necessidades da criança e do adolescente
através de:
I - políticas sociais básicas (educação,
saúde e outras, que são direitos de todos e
dever do estado);
11 - polítkas e programas de assistência'
social, em caráter supletivo, para aqueles que
deles necessitem;
111 - serviços especiais de prevenção e
atendimento médio e psicossocial às vítimas
de negligência, maus-tratos, abuso, crueldade e opressão, bem como identificação e localização de pais, responsáveis e de crianças
e adolescentes desaparecidos;
IV -proteção jurídico-social por entida·
des da sociedade civil de defesa dos direitos
das crianças e dos adolescentes.
Outro aspecto fundamental é a regulamentação dos princípios básicos da, municipalização do atendimento e da participação da
cidadania (arts. 227,203 e 204, CF), por meio
de suas entidades representativas, tanto na'
formulação como no controle das ações em
todos os níveis. Para isso são previstos conselhos municipais, estaduais e nacional, paritários e com funções deliberativas, bem como
fundos específicos e mecanismos de captação
de recursos para o cumprimento das respectivas políticas e programas de atendimento.
Prevê-se, ainda, conselhos tutelares, órgãos administrativos, permanentes e autônomos, compostos por pessoas indicadas pelos
Conselhos Municipais de Defesa da Criança
e do Adolescente.
Encontram·se agasalhados, portanto, os
princípios de descentralização administrativa
e participação comunitária, típicos das modernas democracias sociais participativas.
Assim, a operacionalização das políticas sociais voftadas especificamente para a infância
e a adolescência passa a ser compartilhada
com a sociedade no seu nível mais local, insti·
tuindo-se no País uma verdadeira co-responsabilidade entre Estado e sociedade civil.
Cumpre destacár, ainda, o caráter socializante e educacional que o Estatuto atribui
às entidades de atendimento, em seus vári,os
regimes de trabalho, definindo detalhadamente suas atribuições e responsabilidades
e submetendo-as às diretrizes e ao controle
dos conselhos municipais.
Iriova também o projeto no que se refere
à atuação do Poder Judiciário, eximindo-o
de atividades alheias à função judicante; tais
como o atendimento às crianças e adolescentes em situação de desamparo e carência. Ficam, portanto, os órgãos da justiça livres para
prestar serviços de forma mais rápida e eficiente naqueles casos em que sua atuação
é indispensável.
O Ministério ~úblico, coerente com suas
novas atribuições constitucionais da defesa
dos interesses maiores da sociedade, passa
a ter, nos termos do Projeto, atuação mais
ampla, participando de todas as instâncias
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decisórias, em todos os feitos que envolvem
direitos da criança e do adolescente.
Honra-nos lembrar que, no exercício desta
relatoria, sempre recebemos o apoio inestimável de vários companheiros solidários com
a causa da infância e adolescência.
Verificamos tratar-se, na verdade, de uma
questão que sensibiliza as pessoas, acima de
qualquer interesse político-partidário.
Preocupou-nos, sobremaneira, a necessidade de transformar a prioridade afirmada
pelo estatuto em prioridade de fato, ou seja,
administrativa e orçamentária. Conseguimos
incluir no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, através de gestões junto ao Sena·
dor José Richa, como meta prioritária para
1991, as ações destinadas ao atendimento às
crianças.
11 - Voto do Relator
1. Preliminares de admissibilidade
Compete-nos, inicialmente, nos termos regimentais, apreciarmos a proposição sob seus
aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, bem como de adequação
financeira e orçamentária.
Com relação a essas preliminares, nosso
voto é pela admissibilidade do Projeto de Lei
n" 5.172, de 1990, por entendê-lo constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa,
bem como compatível financeira e orçamentariamente, com a apresentação e o acolhimento de emendas que o aperfeiçoam em
tais aspectos.
2. Mérito
Indiscutivelmente, o Projeto representa
um notável avanço na legislação pertinente
à criança e ao adolescente, instrumentalizando princípios e direitos consagrados na Constituição Federal.
Ao projeto foram apresentadas 119 emendas, cuja apreciação individual anexamos como parte integrante deste parecer.
Apresentamos, ainda, 20 emendas de nossa autoria, que visam basicamente corrigir
aspectos de técnica legislativa e de redação.
Em conclusão, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei n' 5.172, de 1990, nos seguintes termos:
a) acolhimento to.tal das Emendas de n's
1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35,
49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 5<), 60, 72, 73,
7~~,M,7~n,~,~,8~8~8~M,

89, 90, 91, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105,
106,108,109, 111, 115, 116 e 117.
b) acolhimento parcial das Emendas de n'S
2,3, 6, 7, 17, 32, 37, 40, 44, 48, 52, 78,
112 e 119.
c) rejeição das Emendas de nOS 11, 14, 15,
n,n,~,~,~,~,~,~,%,~,~,

61, 62, 63, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 98, 102,
103,107,110, 113,114 e 118.
d) prejudicialidade das Emendas de n'S 41,
57,64,65,66,67,68,69,70,71,85.
e) apresentação de vinte emendas da relatora, anexadas a este parecer.
Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.
- Deputada Rita Camata, Relatora.
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COMISSÃO ESPECIAL
CRIANÇA-ADOLESCE~~TE

Parecer da Comissão
PROJETO DE LEI N" 5.172/90
A Comissão Especial incumbida de apreciar o Projeto de Lei n" 1.506/89, que "institui
normas gerais de proteção à infância e à juventude" e outros que criam o "Estatuto da
Criança e do Adolescente", em re'união'ordinária realiiada hoje, aprovou, por unanimidade, o substitutivo ao Projeto de Lei n"
5.172/90 (apensados os Projetos de Lei n"
1.506189, 628/83, 75/87, 1.362/88, 1.619/89,
1.765/89,2.079/89,2.264/89,2.526/89,
2.584/89,2.652/89,2.734/89,2.742/89,
3.142/89,3.855/89,4.371/89,4.517/89,

4.632/90), nos termos do voto da relatora.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: .Sandra Cavalcanti, Presidente; Airton
Cordeiro e Artur da Távola, Vice-Presidente;
Rita Camata, Nilson Gibson, Maria Lúcia,
Hélio Rosas, Robson Marinho, Nelson
Aguiar, Jorge Arbage, Benedita da Silva,
Carlos Benevides, Rose de Freitas e Eduardo
Jorge.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.
- Deputada Sandra Cavalcanti, Presidente
- Deputada Rita Camata, Relatora.
ANEXO AO PARECER DA DEPUTADA
RITA CAMATA AO PROJETO DE
LEI N" 5.172 (DO SENADO FEDERAL), QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Errata ao texto do substitutivo

, Art. 136, VI - onde se lê "art. 98", leia-se
"art. 101".
Art. 147 - onde se lê "art. 220", leia-se
"art. 208",
Art. 153 - onde se lê "Aplica-se, às muItas, o disposto no art. 226", leia-se: "Aplica-se às multas o disposto no art. 213"
Art. 185, § 4" - onde se lê "equipe multidis !plinar", leia-se "equipe interprofissional7.
Art. 198 - onde se lê "artigo 149", leia-se
"art. 148".
Art. 206 - onde se lê:
"Nenhum adolescente a quem se atribua
a prática de ato infracional, ainda que ausente
ou foragido, será processado sem defensor,
observado o disposto no art. 111, III", lei-se
"Nenhum adolescente a quem se atribua
a prática de ato infracional, ainda que ausente
ou foragido, será processádo sem defensor."
Art. 213 - onde se lê "Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente", leia-se:
"Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente".
Art. 242 - onde se lê: "Pena - detenção
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa",
leia-se: "Pena - detenção de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos, e multa, se o fato não constitui
crime mais grave" (retirar da linha anterior
a esse trecho a expressão "se o fato não constitui crime mais grave").
Art. 260 - onde se lê: "arts. 91, parágrafo
único, e 92", leia-se: "arts. 90, parágrafo único, e 91".
.
Art. 94, VII - acrescentar: "e os objetivos
necessários à higiene pessoal".
Art. 94 - acrescentar:
"XX -manter arquivo de anotações onde
constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsáveis', parentes, endereços, sexo, idade,'
acompanhamento da sua formação, relação
de seus pertences e demais dados que possibi.
litem sua identificação e a individualização
do atendimento."
Deputada Sandra Cavalcanti,· Presidente
- Deputada Rita Camata, Relatora.

Art. 92, Parágrafo único.
-Subtituir a palavra "acolhimento" por
abrigo.
Art. 94, § 1" - Substituir a palavra "acolhimento" por abrigo.
Art. 97 - onde se lê "art. 91", leia-se "art.
94"
Art. 112 - onde Se lê "art. 100", leia-se
"art. 101"
Art. ll3-onde se lê "arts. 110 e 111",'
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
feia-se "arts. 99 e 100."
- Não havendo oradores inscritos, dedaro
Art. 114 - onde se lê "incisos II a VII",
encerrada a discussão.
leia-se "incisos II a VI".
Vai-se passar à votação da matéria.
- onde se lê:
"Parágrafo único. A advertência poderá
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
ser aplicada sempre que houver prova de ma- A Comissão Especial Criança-Adolescenterialidade e indícios suficientes da autoria,
te, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesno
na forma do art. 192", leia-se:
e vou submeter ao mesmo o seguinte
"Parágrafo único. A advertência poderá
SUBSTITUTIVO
ser aplicada sempre que houver prova da materialidade indícios suficientes da autoria."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 121, § 4"-onde se lê "em casa de
LIVRO I
semiliberdade ou em regime de liberdade asParte Geral
~istida", leia-se: "em regime de semiliberTÍTULO I
dade ou de liberdade assistida".
Das Disposições Preliminares
Art. 123 - onde se lê "acolhimento", leiaArt. 1" Esta lei dispõe sobre a proteção
se "abrigo".
integral à criança e ao adolescente.
. Art. 127 - onde se lê "em casa de semiliArt. 2" Considera-se criança, para os
berdade", leia-se "em regime de semiliberefeitos desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos,
dade".
de idade incompletos, e adolescente aquela,
Art. 130 - onde lê "autoridade judiciáentre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.
ria", leia-se "a autoridade judiciária"
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Parágrafo único. Nos casos expressos em
lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto
às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e
um) anos de idade.
Art. 3" A criança e o adolescente gozam
de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade.
Art. 4" É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade; ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro
em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e à juventude.
Art. 5" Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.
Art. 6" Na interpretação desta lei .levarse-ão em conta os fins sociais a que ela se
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente
como pessoas em desenvolvimento.
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 7'" A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o désenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência.
Art. 8" É assegurado à gestante, à [Jarturiente e à nutriz através do Sistema Único
de Saúde, o atendimento pré, peri e pós-natal, preferencialmente pelo mesmo médico,
nos diferentes níveis segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se os pFincípios
de regionalização e hierarquização do sistema.
§ 2" A parturiente será atendida preferencialmente.
'
Parágrafo único. Incumbe ao Poder PÚblico propiciar apoio alimentar à gestante e
à nutriz que dele necessitem.
Art. 9" O Poder Público, as instituições
e os empregadores propiciarão condições
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adequadas ao aleitamento materno, inclusive
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos
aos filhos de mães submetidas a medida priva- e espaços comunitários, ressalvadas as restri.
tiva de liberdade.
ções legais;
Art. 10. Os hospitais e demais estabeleII -opinião e expressão;
cimentos de atenção à saúde de gestantes,
III - crença e culto religiosos;
públicos e particulares, são obrigados a:
IV - brincar. praticar esportes e divertirI - manter registro das atividades desen- se;
volvidas, através de prontuários individuais,
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminações;
pelo prazo de 18 (dezoito) anos;
II - identificar o recém-nascido mediante
VI - participar da vida política, na forma
o registro de sua impressão plantar e digital
da lei;
e da impressão digital" da mãe, sem prejuízo
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
de outras formas normatizadas pela autoriArt. 17. O direito ao respeito consiste na
dade administrativa competente;
inviolabilidade da integridade física, psíquica
III - proceder a exames visando ao diag- e moral da criança e do adolescente, abrannóstico e terapêutica de anormalidades no
gendo a preservação da imagem, da identimetabolismo do recém-nascido, bem como . dade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais.
prestar orientação aos pais;
IV - fornecer declaração de nascimento
Art. 18. É dever de todos velar pela digonde constem necessariamente as intercor- nidade da criança e do adolescente, pondo-os
rências do parto e do desenvolvimento do
a salvo de qualquer tratamento desumano,
neonato;
violento, aterrorizante, vexatório ou consV - manter alojamento conjunto, possibi- trangedor.
litando ao neonato a permanência junto à
mãe.
CAPÍTULO III
Art. 11. É assegurado atendimento méDo Direito à Convivência Familiar
dico à criança e ao adolescente, através do
e Comunitária
Sistema Único de Saúde, garantido o acesso
SEÇÃO I
. universal e igualitário às ações e serviços para
Disposições Gerais
promoção, proteção e recuperação da saúde.
§ I" A criança e o adolescente portadores
de deficiência receberão atendimento espeArt. 19. Toda criança ou adolescente
cializado.
tem direito a ser criado e educado no seio
§ 2" Incumbe ao Poder Público fornecer
da sua família e, excepcionalmente, em famígratuitamente àqueles que necessitarem os
lia substituta, assegurada a convivência famimedicamentos, próteses e outros recursos reliar e comunitária, em ambiente livre da prelativos ao tratamento, habilitação ou reabisença de pessoas dependentes de substâncias
litação.
entorpecentes.
Art. 12. Os estabelecimentos de atendiArt. 20. Os filhos, havidos ou não da remento à saúde deverão proporcionar condilação do casamento, ou por adoção, terão
ções para a permanência em tempo integral
os mesmos direitos e qualificações, proibidas
de um dos pais ou responsável, nos casos
quaisquer designações discriminatórias relade internação de criança ou adolescente.
tivas à filiação.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirArt. 21. O pátrio poder será exercido,
mação de maus-tratos contra criança ou adoem igualdade de condições, pelo pai e pela
lescente serão obrigatoriamente comunicamãe, na forma do que dispuser a legislação
dos ao Conselho Tutelar da respectiva localicivil, assegurado a qualquer deles o direito
dade, sem prejuízo de outras providências
de, em caso de discordância, recorrer à autolegais.
ridade judiciária competente para a solução
Art. 14. O Sistema Único de Saúde proda divergência.
moverá programas de assistência médica e
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de
odontológica para a prevenção das enfermisustento, guarda e educação dos filhos menodades que ordinariamente afetam a populares, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes,
ção infantil, e campanhas de educação sanitá- a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
ria para pais, educadores e alunos.
determinações judiciais.
Parágrafo único. É'obrigatória a vacinação
Art. 23. A falta ou a carência de recursos
das crianças nos casos recomendados pelas
materiais não constitui motivo suficiente para
autoridades sanitárias.
a perda ou a suspensão do pátrio poder.
Parágrafo único. Não existindo outro
CAPÍTULO II
motivo, que por si só autorize a decretação
Do Direito à Liberdade, ao Respeito
da medida, a criança ou o adolescente será
e à Dignidade
mantido em sua família de origem, a qual
Art. 15. A criança e o adolescente têm deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio
como ,pessoas humanas em processo de desenvol,vimento e como sujeitos de direitos ci- poder serão decretadas judicialmente, em
vis, humanos e sociais garantidos na Consti- p;ocedimento contraditório, nos casos preVistos na legislação civil, bem como na hipótuição e nas leis.
Art. 16. O direito à Iibé'rdade compreen- tese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.
de os seguintes aspectos:
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SEÇÃO II
Da Família Natural

Art. 25. Entende-se por família natural
a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
Art. 26. Os filhos havidos fora do casame~to poderão ser reconhecidos pelos pais,
conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, ou por testamento, mediante escritura ou outro documento público,
qualquer que seja a origem da filiação.
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.
Art. 27. O reconhecimento do estado de
filiação é direito personalíssimo, indisponível
e imprescritível, podendo ser exercitado contra o.s pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrIção, observado o segredo de justiça.
SEÇÃO III
Da Família Substituta
SUBSEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 28. A colocação em famI1ia substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica
da criança ou adolescente, nos termos desta
lei.
§ I" Sempre que possível, a criança ou
adolescente deverá ser previamente ouvido
e a sua opinião devidamente considerada.
§ 2" Na apreciação do pedido, levar-se-á
em conta o grau de parentesco, a relação
de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar
ou minorar as conseqüências decorrentes da
medida.
Art. 29. Não se deferirá colocação em
família substituta a pessoa que revele, por
qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente
familiar adequado.
Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou
adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial.
Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de
adoção.
Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela,
o responsável prestará compromisso de bem
e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos..
SUBSEÇÃO II
Da Guarda
Art. 33. A guarda obriga à prestação de
assistência material, moral e educacional à
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§ . I" A guarda destina-se a regularizar a
posse de fato, podendo ser deferida, liminar
ou incidentalmente, nos procedimentos de
tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiro~.
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§ 2" Excepcionalmente, deferir-se-á a
guarda, fora dos casos de tutela e adoção,
para atender a situações peculiares ou suprir
a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação
para a prática de atos determinados.
§ 3,' A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
Art. 34. O Poder Público estimulará,
através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma
de guarda, de criança ou adolescente órfão
ou abandonado.
Art. 35. A guarda poderá ser revogada
a q\lalquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

SUBSEÇÃO UI
Da Tutela
Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte
e um) anos incompletos.
Parágrafo único. O deferimento da tutela
pressupõe a prévia decretação da perda ou
suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever de guarda.
Art. 37. Será dispensada a especialização de hipoteca legal, sempre que o tutelado
não possuir bens ou rendimentos ou por qualquer outro motivo relevante.
Parágrafo único. A especialização de hipoteca legal será também dispensada se os
bens, porventura existentes em nome do tutelado, eonstarem de instrumento público, devidamente regislrado no registro de imóveis,
e se os rendimentos forem suficientes apenas
para a mantença do tutelado, não havendo
sobra significativa ou provável.
Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela
o disposto no art. 24.
SUBSEÇÃO IV
Da Adoção
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta
lei.
Parágrafo único. É vedada a adoção por
procuração.
i
Art. 40. O adotando deve contar com,
no máximo, 18 (dezoito) anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela
dos adotantes.
Art. 41. A adoção atribui a condição de
filho ao adotado, com os mesmos direitos
e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
§ I' Se um dos cônjuges ou concubinos
adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos
de filiação entre o adotado e o cônjuge ou
concubino do adotante e os respectivos parehtes.
§ 2' É recíproco o direito sucessório en'tre,o adotado, seus descendentes, o adotante,
seus a$cendentes, descendentes e colaterais
até 0 4\> grau, observada a ordem de vocação
hereditária.
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Art.j42. Podem adotar os maiores de 21
§ 3' Nas certidões do registro nenhuma
um anos, independentemente de es-'
observação poderá constar sobre a origem
tado cÍvil.
.
do ato.
. '§ I' Não podem adotar os ascendentes
§ 4' A critério da autoridade judiciária,
e os irmãos do adotando.
poderá ser fornecida certidão para a salva§ 2" A adoção por ambos os cônjuges ou
guarda.cle direitos.
concubinos poderá ser formalizada, desde
§ 5° A sentença conferirá ao adotado o
que um deles tenha completado 21 (vinte e ' nome do adotante e, a pedido deste, poderá
um) anos de idade, comprovada a estabilideterminar a modificação do prenome.
dade da família.
§ 6' A adoção produz seus efeitos a partir
§ 3' O adotante há de ser, pelo menos,
do trânsito em julgado da sentença, exceto
16 (dezesseis) anos mais velho do que o adona hipótese prevista no art. 42, § 5', caso
tando.
em que terá força retroativa à data do óbito,
§ 4' Os divorciados e os judicialmente seArt. 48. A adoção é irrevogável.
,parados poderão adotar conjuntamente, conArt. 49. A morte dos adotantes não restanto'que acordem sobre a guarda e o regime
tabelece o pátrio poder dos pais naturais.
de visitas, e desde que o estágio de conviArt. 50. A autoridade judiciária mantevência tenha sido iniciado na constância da
rá, em cada comarca ou foro regional, um
sociedade conjugal.
registro de crianças e adolescentes em condi§ 5' A adoção poderá ser deferida ao
ções de serem adotados e outro de pessoas
adotante que, após inequívoca manifestação
interessadas na adoção.
de vontade, vier a falecer no curso do proce§ l' O deferimento da inscrição dar-se-á
dimento l antes de prolatada a sentença. ,
após prévia consulta aos órgãos técnicos do
Juizado, ouvido o Ministério Público.
Art. 43. A adoção será deferida quando
. § 2' Não será deferida a inscrição se o
apresentar reais vantagens para o adotando
e fundar-se em motivos legítimos.
interessado não satisfizer os requisitos legais,
ou verificada qualquer das hipóteses previstas
Art. 44. Enquanto não der conta de sua
no art. 29.
administração e saldar o seu alcance, não poArt. 51. Cuidando-se de pedido de adode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou,
ção formulado por estrangeiro residente ou
o curatelado.
o domiciliado fora do País, observar-se~á o disArt. 45. A adoção depende do consentiposto no art. 31.
mento dos pais ou do representante legal do
§ l' O candiçato deverá comprovar, meadotando.
diante documento expedido pela autoridade
§ l' O consentimento será dispensado
competente do respectivo domicílio, estar deem relação à criança ou adolescente cujos
vidamente habilitado à adoção, consoante as
pais sejam desconhecidos ou t~nham sido
leis do seu país, bem como apresentar estudo
destituídos do pátrio poder.
psicossocial elaborado por agência especia§ 2' Em se tratando de adotando maior
lizada e credenciada no país de origem. '
de 12 (doze) anos de idade, será também
§ 2' A autoridade judiciária, de ofício ou
necessário o seu consentimento.
'
a requerimento do Ministério Público, podeArt: 46. A adoção será precedida de esrá determinar a apresentação do texto pertitágio de convivência com a criança ou adolesnente à legislação estrangeira, acompanhado
cente, pelo prazo que a,autoridade judiciária
de prova da respectiva vigência.
fixar, observadas as peculiaridades do caso.
§ 3' Os documentos em língua estrangei§ l' O estágio de convivência poderá ser
ra serão juntados aos autos, devidamente audispensado se o adotando não tiver mais de
tenticados pela autoridade consular, obserum ano de idade ou se, qualquer que seja 'vados os tratados e convenções internacioa sua idade, já estiver na companhia do adonais, e acompanhados da respectiva tradutante durante tempo suficiente para se poder
ção, por tradutor público juramentado.
avaliar a conveniência da constituição do vín§ 4' Não será permitida a saída do adoculo.
'
tando do território nacional antes de consu§ 2' Em caso de adoção por estrangeiro
mada a adoção.
residente ou domiciliado fora do País, o estáArt. 52. A adoção internacional poderá
gio de convivência, cumprido no território
ser condicionada a estudo prévio e análise
nacional, será de, no Mínimo, 15 (quinze)
de uma comissão estadual judiciária de adodias para crianças de até 2 (dois) anos de
ção, que fornecerá o respectivo laudo de haidade, e de no mínimo trinta dias ,lJjuando
bilitação para instruir o processo competente.
se tratar de adotando aCima de dois 'anos d,e
Parágrafo único. Competirá à comissão
idade.
manter registro centraliza,do de interessados
estrangeiros em adoção.
Art.. 47. O vínculo da adoção constituise porlsentença judicial, que será inscrita no
CAPÍTULO IV
registro civil mediante mandado do qual não
Do Direito à Educação, à Cultura,
se foniecerá certidão.
ao Esporte e ao Lazer
§ 1', A inscrição consignará o nome dos
Art.
53.
A criança e o adolescente têm
adotantes como pais, bem como o nome de
direito à educação, visando ao pleno desenseus ascendentes.
volvimento de sua pessoa, preparo para o
§ 2' O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do ado-. exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-se-lhes:
lado.
(vinte~e
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I - igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação
em entidades estudantis;
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou
. responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais.
'
Art. 54. É dever do Estado assegurar à
criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram.
acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola
às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos de
idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamentaI, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ I' O acesso ao ensino obrigat6rio e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2' O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade
competente.
§ 3' Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsável, pela freqüência à escola.
Art. 55. Os pais ou responsável têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
na rede regular de ensino.
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
.
III - elevados níveis de repetência.
Art. 57. O Poder PÓblico estimulará pesquisas, experiências e nOVils propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do
ensino fundamental obrigatório.
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança
e do adolescente, garantindo-se a estes o

acesso às fontes de cultura e a liberdade de
criação.
Art. 59. Os Municípios, com apoio dos
Estados e da União, estimularão e facilitarão
a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
CAPÍTULO V
Do Direito à Profissionalização
e à Proteção no Trabalho
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a
menores de 14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial,
sem prejuízo do disposto nesta lei.
Art. 62. Considera-se aprendizagem a
formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de
educação em vigor.
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular;
II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
III - horário especial para o exercício das
atividades.
Art. 64. É assegurada bolsa de aprendizagem para adolescentes até 14 (quatorze)
anos de idade.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior
de 14 (quatorze) anos, são assegurados os
direitos trabalhistas e previdenciários.
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.
Art. 67. Ao adolescente empregado,
aprendiz, em regime familiar de trabalho,
aluno de escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não governamental, é vedado trabalho:
I - noturno, realizado entre as 22 (vinte
e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas
do dia seguinte;
II -perigoso, insalubre ou penoso;
III -realizado em locais prejudiciais à sua
formação e ao seu desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social;
IV - realizado em horários e locais que
não permitam a freqüência à escola.
Art. 68. Os programas sociais que tenham por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou
não governamental sem fins lucrativos, deverão assegurar aos adolescentes que dele participem condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.
§ I' Entende-se por trabalho educativo
a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal
e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.
§ 2' A remuneração que o adolescente
recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho
não desfigura o caráter educativo.
.
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:
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I - respeito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento;
II - capacitação profissional adequada ao
mercado de trabalho.
TÍTULO III
Da Prevenção
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 70. É dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente.
Art. 71. A criança e o adolescente têm
direito a informação, cultura, lazer, esportes,
diversões, espetáculos e produtos e serviços
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 72. As obrigações previstas nesta lei
não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 73. A inobservância das normas de
prevenção importará em responsabilidade da
pessoa física ou jurídica, nos termos desta
lei.
CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial
SEÇÃO I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes,
Diversões e Espetáculos
Art. 74. O Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas
diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada
sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária
especificada no certificado de classificação.
Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos
classificados como adequados para a sua faixa
etária.
Parágrafo único. As crianças menores de
10 (dez) anos somente· poderão ingressar e
permanecer nos locais de apresentação ou
exibição quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, adequados ao público infanto-juvenil, no horário recomendado para essa faixa
etária.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de
sua classificação, antes de sua transmissão,
apresentação ou exibição.
Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja
venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.
Parágrafo único. As fitas a que alude este
artigo deverão exibir, no invólucro, informa-
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ção sobre a natureza da obra e a faixa etária
a que se destinam.
Art. 7R. As revistas e publicaçôes contendo material impróprio ou inadequado a
crianças e adolecentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.
Parágrafo unico. As editoras cuidarão
para que as capas que contenham mensagens
pornográficas ou obscenas sejam protegidas
com embalagem opaca.
Arl. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão
conter ilustrações, fotografias, legendas. crõnicas ou anúncios de bebidas alcóolicas, tabaco, armas e munições. e deverão respeitar
os valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Arl. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar,
sinuca ou congêneres, e casas de jogos, assim
entendidas as que realizem apostas, ainda
que eventualmente, cuidarão para que não
seja permitida a entrada e a permanência de
crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público.
SEÇÃO II
Dos Produtos e Serviços
Arl. 81. É proibida a venda à criança ou
ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcóolicas;
IH - produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica ainda
que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial
sejam incapazes de provocar qualquer dano
físico em caso de utilização indevida;
V -revistas e publicações a que alude o
arl. 75;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.
Arl. 82. É proibida a hospedagem de
criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se
autorizado ou acompanhado pelos pais ou
responsável.
SEÇÃO IH
Da Autorização para Viajar
Arl. 83. Nenhuma criança poderá viajar
para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.
§ 1" A autorização não será exigida
quando:
.
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da
Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
1) de ascendente ou colateral maior, até
o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;
2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
§ 2" A autoridade judiciária poderá, a
pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 (dois) anos.

Arl. 84. Quando se tratar de viagem ao
exterior, a autorização é dispensáveL se a
criança ou adolescente:
I - estiver acompanhado dos pais ou responsável:
H - viajar na companhia de um dos pais,
autorizado expressamente pelo outro através
de documento com firma reconhecida;
Arl. 85. Nenhuma criança ou adolescente, nascido em território nacional, poderá sair
do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, sem prévia
e expressa autorização judicial.
LIVRO II
Parte Especial
TÍTULO I
Da Política de Atendimento
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 86. A política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente far-se-á
através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Art. 87. São linhas de ação da política
de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
H - políticas e programas de assistência
social, em caráter supletivo, para aqueles que
deles necessitem;
III - serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - serviço de identificação e localização
de pais, responsável, crianças e adolecentes
desaparecidos:
V -proteção jurídico-social por entidades .
de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 88. São diretrizes da política de
atendimento:
I - municipalização do atendimento;
H - integração operacional de órgãos do
Judiciário, Ministério Público, Defensoria,
Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para
efeito de agilização do atendimento inicial
a adolescente a quem se atribua autoria de
ato infracional;
IH - criação e manutenção de programas
específicos, observada a descentralização político-administrativa;
IV - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e
do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;
V - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente;
VI - mobilização da opinião pública no
sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
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Arl. 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
CAPÍTULO H
Das Entidades de Atendimento
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 90. As entidades de atendimento
são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e
sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I - orientação e apoio sócio-familiar;
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
IH - colocação familiar:
IV -abrigo;
V -liberdade assistida;
VI - semiliberdade:
VII - internação.
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais deverão proceder a inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma
definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições
e de suas alterações, do que fará comunicação
ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.
Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva localidade.
Parágrafo único. Será negado o registro
à entidade que:
a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei;
c) esteja i~regularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
Art. 92. As entidades que desenvolvam
programas de abrigo deverão adotar os seguintes princípios;
I - ;~.";"_. 'u~"ú uu~ VInculos famIliares;
11 - integração em família substituta,
quando esgotados os recursos de manutenção
na família de origem;
IH - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em
regime de co-educação;
V - não-desmembramento de grupos de
irmãos;
,
VI ·-evitar, sempre que possível, a transferênda para outras entidades de crianças e
adole~centes acolhidos;
VII - participação na vida da comunidade
local;
VIIJ - preparação gradativa para o desligamerto;
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IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
Parágrafo único. O dirigente de entidade
de abrigo é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
Art. 93. As entidades que mantenham
programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e
adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação
do fato até o segundo dia útil imediato.
Art. 94. As entidades que desenvolvem
programas de internação têm as seguintes
obrigações, entre outras:
I - observar os direitos e garantias de que
são titulares os adolescentes;
11 - não restringir nenhum direito que não
tenha sido objeto de restrição na decisão de
internação;
111 - oferecer atendimento personalizado,
em pequenas unidades e grupos reduzidos;
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;
VI - comunicar à autoridade judiciária,
periodicamente. os casos em que se mostre
inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança;
VIII - oferecer vestuárig e alimentação
suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
X - propiciar escolarização e profissionalização;
XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem e de acordo com suas crenças;
XIII - proceder a estudo social e pessoal
de cada caso;
XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 (seis) meses,
dando ciência dos resultados à autoridade
competente;
XV -informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual;
XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;
XVII - fornecer comprovante de depósito
dos pertences dos adolescentes;
XVIII - manter programas destinados ao
apoio e acompanhamento de egressos;
XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que
não os tiverem.
§ I'.' Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades
que mall(('m programa de acolhimento.
§ 2" No cumprimento das obrigações a
que alude este artigo, as entidades utilizarão

preferencialmente os recursos da comunidade.
SEÇÃO 11
Da Fiscalização das Entidades
Art. 95. As entidades governamentais e
não-governamentais, referidas no artigo lJO,
serão fiscalizadas pelo Judiciário. pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das
dotações orçamentárias.
Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem
obrigação constante do artigo 91, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de
seus dirigentes ou prepostos:
I - às entidades governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição
de programa;
11 - às entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) suspensão total ou parcial do repasse
de verbas públicas;
c) interdição de unidade ou suspensão de
programa;
d) cassação do registro.
Parágrafo único. Em caso de reiteradas
infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco oss direitos
assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado
perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.
TiTULO 11
Das Medidas de Proteção
CAPiTULO I
Disposições Gerais
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que
os direitos reconhecidos nesta lei forem
ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou
do Estado;
11 - por falta, omissão ou abuso dos pais
ou responsável;
111 - em razão de sua conduta.
CAPiTULO 11
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente bem como substituídas a qualquer
tempo.
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-áo em co_nta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento os vínculos familiares e comunitários.
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade
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competente poderá determinar, entre outras,
as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
11 - orientação, apoio e acompanhamento
temporários;
III - matrícula e freqüência obrigatórias
em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário
ou oficial de auxílio à família, à criança e
ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicômanos;
VII - abrigo em entidade;
VIII - colocação em família substituta.
Parágrafo único. O abrigo é medida.provisória e excepcional, utilizável como forma
de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.
Art. 102. As medidas de proteção de que
trata este capítulo serão acompanhadas da
regularização do registro civil.
§ I" Verificada a inexistência de registro
anterior, o assento de nascimento da criança
ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.
§ 2,' Os registros e certidões necessárias
à regularização de que trata este artigo são
isen,tos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.
T~TULO III
Da Prática de Ato Infracional

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 103. Considera-se ato infracional a
conduta descrita como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis
os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos às
medidas previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
deve ser considerada a idade do adolescente
à data do fato.
Art. 105. Ao ato infracional praticado
por criança corresponderão às medidas prvistas I art. 101.
CAPiTULO 11
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de
ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua
apreensão, devendo ser informado acerca de
seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido
serão incontinenti comunicados à autoridade
judiciária competente e ·à família do apreendido, o à pessoa por ele indicada.
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Parágrafo único. Examinar-se-á, desde
logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo
de 45 (quarenta e cinco) dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser
fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria de materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.
CAPÍTULO III
Das Garantias Processuais
Art. llO. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo
legal.
Art. llI. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação
ou meio equivalente;
II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias
à sua defesa;
IH - defesa técnica por advogado;
IV - assistência judiciária gratuita e integraI aos necessitados, na forma da lei;
V - direito de ser ouvido pessoalmente
pela autoridade competente;
VI- direito de solicitar a presença de seus
pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - Jiberdade assistida;
V -inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art.
100, I a VI.
§ I" A medida aplicada ao adolescente
levará em conta a sua capacidade de cumpri-Ia, as circunstâncias e a gravidade da infração ..
§ 2" Em hipótese alguma e sob pretexto
. algum, será admitida a prestação de trabalho
forçado.
§ 3" Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
.
Art. 113. Aplica-se a este capítulo o çisposto nos artigos 110 e 111.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VII do artigo 112 pressu-

Sexta-feira 29 8203

põe a existência de provas suficientes da autoria da materialidade da infração, ressalvada
a hipótese de remissão, nos termos do art.
127.
Parágrafo único. A advertência poderá
ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria,
na forma do art. 192.

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no
mercado de trabalho.
~V - apresentar relatório do caso.

SEÇÃO 11
Da Advertência
Art. 115. A advertência consistirá em
admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado deste o início, ou corno
forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas,
independentemente de autorização judicial.

e

SEÇÃO III
Da Obrigação de Reparar o Dano
Art. ll6. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que
o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma,
compense o prejuízo da vítima.
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada.
SEÇÃO IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. ll7. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse' geral, período não excedente a seis (6) meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentias.
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito (8) horas semanais, aos sábados,
domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudiciar a freqüência à escola
ou a jornada normal de trabalho.
SEÇÃOV .
Da Liberdade Assistida
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre .que· se afigurar a medida mais
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar
e orientar o adolescente.
§ I" A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá
ser recomendada por entidade ou programa
de atendimento.
§ 2" A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo
qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministêrio Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o
apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos,
entre outros:
I - promover socialmente o adolescente
e sua família, fornecendo-lhes orientação e
inserindo-os, se necessário, em programa oficiaI ou comunitário de auxílio e assistência
social;
II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promo.vendg, inclusive, sua matrícula;

SEÇÃO VI
Do Regimé de Semiliberdade

§ 1" É obrigatória a escolarização e a pro·fissionalização, devendo, sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na
comunidade.
§ 2\' A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as
disposições relativas à internação.

SEÇÃO VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condiçâo peculiar de pessoa em desenvolvimento.
§ 1" Será permitida a realização de atividades externas, a critério de equipe técnica
da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.
§ 2" A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo a cada 6 (seis) meses.
§ 3" Em nenhuma hipótese o período
máximb de internação excederá a 3 (três)
anos.
§ 4\' Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em casa de semiliberdade
ou regime de liberdade assistida.
§ 5" A liberação será compulsória aos 21
(vinte e um) anos de idade.
§ 6" Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial,
ouvido o Ministério Público.
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido
mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
11 - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente- imposta.
§ I" O prazo de internação na hipótese
do inciso 111 deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses.
§ 2" Em nenhuma hipótese será aplicada
a internação, havendo outra medida adequada.
Art. 123. A internação deverá ser cum·
prida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao
acolhimento, obedecida rigorosa separação
por critérios de idade, compleição física e
gravidade dll infração.
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Parágrafo único. Durante o período de
internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.
Art. 124. São direitos do adolescente
privado de liberdade, entre outros, os' seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público:
H - peticionar diretamente a qualquer autoridade;
HI - avistar-se reservadamente com seu
defensor;
IV - ser informado de sua situação processual, sempre que o solicitar;
V -ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domícilio de seus pais ou responsável;
VII - receber visitas, ao menos semanalmente;
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX - ter acesso aos objetos necessários à
higiene e asseio pessoal;
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
XI - receber escolarização e profissionalização;
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los,
recebendo comprovante daqueles porventura
depositados em poder da entidade;
XVI - receber, quando se sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis
à vida em sociedade.
§ I" Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2" A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive
de pais ou responsável, se existirem motivos
sérios e fundados de sua prejudicialidade aos
interesses do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela
integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de
contenção e segurança.
CAPÍTULO V
Da Remissão
Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público
poderá conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto
social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no
ato infracional.
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade
judiciária a importará na suspensão ou extinção do processo.
Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprova-

ção da responsabilidade, nem prevalece para
efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em
casa de semiliberdade e a internação.
Art. 1211. A medida aplicada por força
da remissão poderá ser revista judicialmente,
a qualquer tempo, mediante pedido expresso
do adolescente ou de seu representante legal,
ou do Ministério Público.
TÍTULO IV
Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável
Art. 12lJ. São medidas aplicáveis aos
pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial
ou comunitário de promoção à família;
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicômanos;
IH - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigll;ção de encaminhar a criança
ou adolescente a tratamento especializado;
VII -advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo,
observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24.
Art. 130. Verificada a hipótese de maus
tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, autoridade judiciária
poderá determinar, como medida cautelar,
o afastamento do agressor da moradia comum.
TÍTULO V
Do Conselho Tutelar
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdiconal,
encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta lei.
Art. 132. Em cada município haverá, no
mínimo, 1 (um) Conselho tutelar composto
de 5 (cinco) membros, eleitos pelos cidadãos
locais para mandato de 3 (três) anos, permitida uma reeleição.
Art. 133. Para a candidatura a membro
do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III -residir no município.
Art. 134. Lei Municipal disl'0rá sobre
local, dia e horário de funcionamento do
Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.
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Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal previsãO dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.
Art. 135. O exercício efetivo da função
de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em
caso de crime comum, até o julgamento definitivo.
CAPÍTULO H
Das Atribuições do Conselho
Art. 136. São atribuições do Conselho
Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas
'hipóteses previstas nos arts. 98 e lOS, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a
VII;
H - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no
art 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de
saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança;
b} representar junto à autoridade judiciária os casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações;
IV - encaminhar ao Ministério Público
notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os
casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida
pela autoridade judiciária, dentre as previstas
no art. 98, de I a VI, para asdolecente autor
de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento
e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário.
IX - assessorar o Poder Executivo local
na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da
famflia, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3", inciso H da Constituição
Federal;
XI - representar ao Ministério Público,
para efeito das ações de perda ou suspensão
do pátrio poder.
Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.
CAPÍTULO UI
Da Competência
Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar
a regra de competência constante do artigo
146.
CAPÍTULO IV
Da Escolha dos Conselheiros
Art. 139. O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar será
estabelecido em Lei Municipal e realizados

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

sob a presidência de juiz eleitoral e a fiscalização do Ministério Público.
CAPÍTULO V
Dos Impedimentos
Art. 140. São impedidos de servir no
mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, SGgro e genro ou nora,
irmãos, cunhados, durante o canhadio, tio
e sobrinho, padastro ou madrasta e enteado.
Parágrafo único. Estende-se O' impedimento do conselheiro, na forma deste artigo,
em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação
na Justiça da Infância e da Juventude, em
exercício na comarca, foro regional ou distrital.
TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

o

Art. 141. É garantido o acesso de toda
criança ou adolescente à Defensoria Pública,
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário,
PQr qualquer de seus órgãos.
§ 19 A assistência judiciária gratuita será
prestada através de defensor público ou advogado nomeado, aos que dela necessitarem.
§ 2" As ações judiciais da competência
da Justiça da Infância e da Juventude são
isentas de custas e emolumentos, ressalvada
a hipótese de litigência de má-fé.
Art. 142. Os menores de 16 (dezesseis)
anos serão representados e os maiores de 16
(dezesseis) e menores de 21 (vinte e um) anos
assistidos por seus pais, tutores ou curadores,
na forma da legislação civil ou processual.
Parágrafo úni\lo. A autoridade judiciária
dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses deste colidirem com os seus de pais ou responsável, ou
quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual.
Art. 143. É vedada a divulgação de atos
judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a lIue
se atribua autoridade de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança
ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco
e residência.
Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior
somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade.
CAPÍTULO II
Da Justiça da Infância e da Juventude
SEÇÃO I
Do Juiz
Art. 145. A autoridade a que se refere
esta lei é o Juiz da Infância e da Juventude,
ou o Juiz que exerce essa função, na forma
da Lei de Organização Judiciária local.

Art. 146. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar que se encontre a criança
ou adolescente, à falta dos pais ou responsável;
§ I'! Nos casos de ato infracional, será
competente a autoridade do lugar da ação
ou omissão, observadas as regras de conexão,
continência e prevenção.
§ 2\' A execução das medidas poderá ser
delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local
onde sediar-se a entidade que abrigar a crianc
ça ou adolescente.
§. 3'.' Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou
televisão, que atinja mais de uma comarca~
será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede
estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoràs ou retransmissoras do respectivo Estado.
Art. 147. A Jllstiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representação promovidas pelo Ministério Público, para apuração
de ato infracional atribuído a adolescente,
aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de
suspensão ou extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e
seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, observado
o disposto no art. 220;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento,
aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas
nos casos de infrações contra norma de proteção a criança ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados
pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas
cabíveis;
Parágrafo único. Quando se tratar de
criança ou adolescente nas hipóteses do art.
98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda ou modificação da tutela
ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento
para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação
ao exercício do pátrio poder;
e) conceder a emancipação, nos termos da
lei civil, quando faltarem os pais;
O designar curador especial em casos de
apresentação de queixa ou representação, ou
de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou
adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.
o
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Art. 148. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou
adolescente, desacompanhado dos pais ou
responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádIO e televisão;
II - a paticipação de criança e adolescente
em:
'
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ I" Para os fins do disposto neste artigo,
a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual
participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
O a natureza do espetáculo.
§ 2" As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverãO ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações
de caráter geral.
Seção II
Dos Serviços Auxiliares
Art. 149. Cabe au Poder Judiciário, na
elaboração de sua proposta orçamentária,
prever recursos para manutenção de equipe
interprofissional, destinada a assessorar a
Justiça da Infância e da Juventude.
Art. 150. Aos agentes de proteção da infância e da juventude incumbirá exercer as
atividades que lhes forem atribuídas pela autoridade judiciária, podendo compor quadro
próprio da Administração ou corpo de voluntários nomeados, a título gratuito, dentre pessoas idôneas, de ilibada conduta moral e social, ouvido o Ministério Público, nos termos
que dispuser a legislação local, vedados o porte de arma e uso de brasões e insignias.
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Aos procedimentos regulados
nesta lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente.
Art. 152. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar,
de ofício, as providências necessárias, ouvido
o Ministério Público.
Art. 153. Aplica-se, às multas, o disposto no artigo 226.
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SEÇÃO II
Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder
Art. 154. O procedimento para a perda
ou a suspensão do pátrio poder terá início
por provocação do Ministério Público ou de
quem tenha legítimo interesse.
Art. 155. A petição inicial indicará:
I - a autoridade judiciária a que for dirigida;
II -o nome, o estado civil, a profissão
e a residência do requerente e do requerido,
dispensada a qualificação em se tratando de
pedido formulado por representante do Ministério Público;
III - a exposição sumária do fato e o pedido;
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas
e documentos.
Art. 156. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio
poder, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea,
mediante termo de responsabilidade.
Art. 157. O requerido será citado para,
no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta
escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.
Parágrafo único. Deverão ser esgotados
todos os meios para a citação pessoal.
Art. 158. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo
do próprio sustento e de sua família, poderá
requerer, em cartório, que lhe seja nomeado
dativo, ao qual incumbirá a apresentação de
resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.
Art. 159. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou
a requerimento das partes ou do Ministério
Público.
Art. 160. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias,
salvo quando este for o requerente, decidindo
em igual prazo.
§ 19 Havendo necessidade, a autoridade
judiciária poderá determinar a realização de
estudo social ou perícia por equipe interprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.
§ 29 Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que
possível e razoável, a oitiva da criança ou
adolescente.
Art. 161. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao
Ministério Público, por 5 (cinco) dias, salvo
quando este for o requerente, designando,
desde logo, audiência de instrução e julgamento.
§ 19 A requerimento de qualquer das
partes, do Ministério Público, ou de ofício,
a autoridade judiciária poderá determinara
realização de estudo social ou, se possível,
de perícia por equipe interprofissional.
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§ 29 Na audiência, presentes as partes e
o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente parecer
técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente requerente, o requerido e o Ministério Público,
pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um,
prorrogável por mais 10 (dez). A decisão será
proferida na audiência, podendo a ilUtoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
Art. 162. A setença que decretar a perda
ou a suspensão do pátrio poder será averbada
à margem do registro de nascimento da criança ou adolescente.

prazo de 5 (cinco) dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.
. Art. 168. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do
pátrio poder constituir pressuposto lógico da
medida principal de colocação em família
substituta, será observado o procedimento
contraditório previsto nas ações U e lU deste
Capítulo.
Parágrafo único. A perda ou a modificação de guarda poderá ser decretada nos
mesmo autos do procedimento, observado o
disposto no artigo 35.
Art. 169. Concedida a guarda ou a tuteIa, observar-se-á o disposto no artigo 32, e,
quanto. à adoção, o contido no artigo 47.

SEÇÃO III
Da Destituição da Tutela
Art. 163. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento' para a remoção
de tutor previsto na lei processual civil e,
no que couber, o disposto na seção anterior.

SEÇÃO V
Da Apuração e ato Infracional
Atribuído a Adolescente

°

°

SEÇÃO IV
Da Colocação em Família Substituta
Art. 164. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:
I - qualificação completa do requerente e
de seu eventual cônjuge, ou companheiro,
com expressa anuência deste;
II - indicação de eventual parentesco do
requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;
III - qualificação completa da criança ou
adolescente e de seus pais, se conhecidos;
IV - indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, um
cópia da respectiva certidão;
V - declaração sobre a existência de bens
direitos ou rendimentos relativos à crianç~
ou ao adolescente.
Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos.
Art. 165. Se os pais foiem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do pátrio
poder, ou houverem aderido expressamente
ao pedido de colocação em família substituta,
este poderá ser formulado diretamente em
cartório, em petição assinada pelos próprios
requerentes.
Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais, eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por termo as
declarações.
Art. 166. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, 'determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe
interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso
de adoção, sobre o estágio de convivência.
Art. 167. Apresentado o relatório social
ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que
possível, a criança ou o adolescente, far-se-á
vista dos autos ao Ministério Público, pelo

Art. 170. O adolescente apreendido por
força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
. Art. 171. O adolescente apreendido em
flagrante de ato infracional será, desde logo,
encaminhado à autoridade policial competen~e.
.
Parágrafo único. Havendo repartição policiaI especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional
praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada,
que, ap6s as providências necessárias e, conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria.
Art. 172. Em caso de flagrante de ato
infracional cometido mediante violência ou
grave ameaça a pessoa, a autoridade policial,
sem prejuízo do disposto no artigo 106, parágrafo único e 1.°7, deverá:
I -lavrar auto de apreensão, ouvidos às
testemunhas e o adolescente;
II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
1I1 - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e
autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses
de flagrante, a lavratura do auto poderá ser
substituída por boletim de ocorrência circunstanciado.
Art. 173. Comparecendo qualquer dos
país ou re~ponsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial,
sob termo de compromisso e. responsabilidade de sua apresentação ao representante
do Ministério Público, no mesmo dia ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adoles~nte permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção
da ordem pública.
Art. 174. Em caso de não-liberação, a
autoridade policial encaminhará, desde logo,
o iidolescente ao representante do Ministério
Público, juntamente com cópia do auto de
apreensão ou boletim de ocorrência.
§ 19 Sendo impossível a apresentação
.imediata, a autoridade policial, encaminhará
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o adolescente a entidade de atendimento, que
fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 2' Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação farse-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, o adolescente
aguardará a apresentação em dependência
separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo
referido no parágrafo anterior.
Art. 175. Sendo o adolescente liberado,
a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim
de ocorrência.
Art. 176. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de
adolescente na prática de ato infracional, a
autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.
Art. 177. O adolescente a quem se atribua, autoria de 'ato infracional não poderá
ser conduzido ou transportado em compartimento fechado e veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou men'"' ,
tal, sob pena de responsabilidade.
Art. 178. Apresentado o adolescente, o
representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim
de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com
informação sobre os antecedentes do adolescente, será imediata e informalmente ouvido,
bem como, sendo possível, seus pais ou responsáveis, vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não-apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsáveis para
apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das Polícias Civil e Militai:.
Art. 179. Adotadas as providências a
que alude o artigo anterior, o representante
do Ministério Público poderá:
I - promover o arquivamento dos autos;
II - conceder a remissão;
III - representar à autoridade judiciária
para aplicação de medida sócio-educativa.
Art. 180. Promovido o arquivamento
dos atuos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.
§ l' Homologado o arquivamento o aremissão, a autoridade judiciária determinará,
conforme o caso, o cumprimento da medida.
§ 2' Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao ProcuradorGeral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então, estará
la autoridade judiciária obrigada a homologar.

Art. 181. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-edu-'
cativa que se afigurar a mais adequada.
§ l' A representação será oferecida por
petição, que conterá o breve resumo dos fatos
e a classificação do ato infracional e, quando
necessário, o rol de testemunhas, podendo
ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
§ 2' A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade.
Art. 182. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 183. Oferecida a representação, a
autoridade judiciária designará audiência de
apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção
da internação, observado o disposto no artigo
108 e parágrafo.
§ l' O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado.
§ 2' Se os pais ou responsável não forem
localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente.
§ 3' Não sendo localizado o adolescente,
a autoridade judiciária expedirá mandado de
busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4' Estando o adolescente internado será requisitada a sua apresenta\.ão, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.
Art. 184. A internação, decretada ou
mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.
§ l' Inexistindo na comarca entidade
com as característics definidas no artigo 123,
o adolescente deverá ser imediatamente
transferido para a localidade mais próxima.
§ 2' Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção
em repartição policial, desde que em seção
isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena,de responsabilidade.
Art. 185, Comparecendo o adolescente,
seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.
§ l' Se a autoridade judiciária entender
adequada a remissão, ouvirá o representante
do Ministério Público, proferindo decisão.
§ 2° Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação
, em casa de semiliberdade, a autoridade judidicária, verificando que o adolescente, não
possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em
continuação, podendo determinar a reali;1:ação de diligências e estudo do caso.
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§ 3. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 (três) dias contado da audiência de apresentação, oferecerá
defesa prévia e rol de testemunhas.
§ 4° Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas diligências e juntado o relatóri9 da equipe multidisciplinar, será dada a palavra ao representante
do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 (vinte) minutos
para cada um, prorrogável por mais 10 (dez),
a critério da autoridade judiciária, que em
seguida proferirá decisão.
Art. 186. Se o adolescente, devidamente
notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.
Art. 187. Aremissão,comoformadeextinção ou suspensão do processo, poderá ser
aplicada em qualquer fase do procedimento,
antes da sentença.
Art. 188. A autoridade judiciária não
aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato ato infracional;
IV - não existir prova de ter o adolescente
concorrido para o auto infracional.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será
imediatamente colocado em liberdade.
Art. 189. A intimação da sentença que
aplicar medida de internação ou regime de
semiliberdade será feita:
I - ao adolescente e ao seu defensor;
II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.
§ l' Sendo outra a medida aplicada, a
intimação far-se-á unicamente na pessoa do
defensor.
§ 2', Recaindo a intimação na pessoa do
adolescente, deverá este manifestar se deseja
ou não recorrer da sentença.

SEÇÁOVI
Da apuração de irregularidades em
entidade de atendimento
Art. 190. O procedimento de apuração
de irregularidade em entidade governamental e não-governamental terá início mediante
portaria da autoridade judiciária ou representação'do Ministério Público ou do Conselho
Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.
Parágrafo único. Havendo motivo grave,
poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministérip Público, decretar liminarmente o
afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada.
Art. 191. O dirigente da entidade será
citado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.
Art. 192. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária
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designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes.
§ 1" Salvo manifestação em audiência, as
partes e o Ministério Público terão 5 (cinco)
dias para oferecer alegações finais, decidindo
a autoridade judiciária em igual prazo.
§ 2° Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade
governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao do afastado, marcando
prazo para a substituição.
§ 30 Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo
será extinto, sem julgamento de mérito.
§ 4" A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de
atendimento.
SEÇÃO VII
Da apuração de infração administrativa às
normas de proteção à criança e ao adolescente
Art. 193. O procedimento. para imposição de penalidade administrativa por infração
às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou
auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado
por duas testemunhas, se possível.
§ I" No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas
impressas, especificando-se a natureza e as
circunstâncias da infração.
§ 2" Sempre que possível, à verificação
da infração seguir-se-á a lavratura do auto,
certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento.
Art. 194. O requerido terá prazo de 10
(dez) dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita:
I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;
li - por oficial de justiça ou funcionário
legalmente habilitado, que entregará cópi~
do auto ou da representação ao requerido,
ou a seu representante legal, lavrando certidão;
.
IH-por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido
ou seu representante legal;
IV -por edital, com prazo de 30 (trinta)
dias, se incerto ou não sabido o paradeiro
do requerido ou de seu representante legal.
Art. 195. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará
vista dos autos ao Ministério Público, por
5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.
Art. 196. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade
do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Colhida a prova oral,
manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério
Público e o procurador do requerido, pelo
tempo de 20 (vinte) minutos para cada um,
prorrogável por mais 10 (dez), a critério da

autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença.
CAPíTULO IV
Dos Recursos
Art. 197. Nos procedimentos afetos à'
Justiça da Infância e da Juventude fica adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n" 5.869, de
11 de janeiro de 1973, e suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações:
I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
11 - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder
será sempre de 10 (dez) dias;
111 - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;
IV - o agravado será intimado para, no
prazo de 5 (cinco) dias, oferecer resposta e
indicar as peças a serem transladadas;
V -será de 48 (quarenta e oito) horas o
prazo para a extração, a conferência e o concerto do traslado;
VI - a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será também conferido efeito
suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e,
a juízo da autoridade judiciária, sempre que
houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;
VII - antes de determinar a remessa dos
autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo,
a autoridade judiciária proferirá despacho
fundamentado, mantendo ou reformando a
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias;
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à Superior instância dentro de 24
(vinte e quatro) horas, independentemente
de novo pedido do recorrente; se a reformar,
a remessa dos autos dependerá de pedido
expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação.
Art. 198. . Contra as decisões proferidas
com base no artigo 149 caberá recurso de
apelação.
CAPíTULO V
Do Ministério Público

Art. 199. As funções do Ministério PÚblico, previtas nesta lei, serão exercidas nos
termos da respectiva Lei Orgânica.
Art. 200. Compete ao Ministério Público:
I -.conceder a remissão como forma de
exclusão do processo;
11 - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a
adolescentes;
1I1 - promover e acompanhar as ações de
alimentos e·os procedimentos de suspensão
e destituição do pátrio poder, nomeação e
remoção de tutores, curadores e guardiães,
bem como oficiar em todos os demais proce-
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dimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude.
IV -promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes
nas hipóteses do art. 98.
V - promover o inquérito civil e a ação
civil pública para a proteção dos interesses
individuais, difusos ou coletivos relativos à
infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3", inciso 11, da Constituição
Federal.
VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los:
.
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de nãocomparecimento injustificado, requesitar
condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais,
estaduais e federais, da administração direta
ou indireta, bem como promover inspeções
e diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos a
particulares e instituições privadas.
VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração
de ilícitos ou infrações às normas de proteção
à infância e à juventude;
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;
IX-impetrar mandado de segurança, de
injunção e habeas corpus, em qualquer juízo,
instância ou tribunal, na defesa dos interesses
sociais e individuais indisponíveis afetos à
criança e ao adolescente;
X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas
contra as normas de proteção à infância e
à juventude, sem prejuízo da promoção da
responsabilidade civil e penal do infrator,
quando cabível;
XI - inspecionar as entidades públicas e
particulares de atendimento e os programas
de que trata esta lei, adotando de pronto as
medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção'de irregularidades porventura verificadas;
XII - requisitar força policial, bem como
a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de
suas atribuições.
§ I" A legitimação do Ministério Público
para as ações cíveis previstas neste artigo não
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses,
segundo dispuserem a Constituição e esta lei.
§ 2" As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público.
§ 3" O representante do Ministério PÚblico, no exercício de suas funções, terá livre
acesso a todo local onde se encontre criança
ou adolescente.
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§ 49 O representante do Ministério PÚblico será responsável pelo uso indevido das
informações e documentos que requisitar,
nas hipóteses legais de sigilo.
§ 59 Para o exercício da atribuição de que
trata o inciso VIII deste artigo, poderá o representante do Ministério Público:
a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;
b) entender-se diretamente com a pessoa
ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados;
c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.
Art. 201. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos
direitos e interesses de que cuida esta lei,
hipótese em que terá vista dos autos depois
das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.
Art 202. A intimação do Ministério PÚblico, em qualquer caso, será feita pessoalmente.
Art. 203. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito,
que será declarada de ofício pelo juiz ou a
requerimento de qualquer interessado.
Art. 204. As manifestações processuais
do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.
CAPÍTULO VI
Do Advogado
Art. 205. A criança ou o adolescente,
seus pais ou responsável, e qualquer pessoa
que tenha legítimo interesse na solução da
lide poderão intervir nos procedimentos de
que trata esta lei, através de advogado, o
qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça.
Parágrafo único. Será prestada assistência
judiciária integral e gratuita àqueles que dela
necessitarem.
Art. 206. Nenhum adolescente a quem
se atribua a prática de ato infracional, ainda
que ausente ou foragido, será processado sem
defensor, observado o disposto no art. 111,

m.

§ 19 Se o adolescente não tiver defensor,
ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de
sua preferência.
§ 2' A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito
do ato.
~ 39 Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado
ou, sendo constituído, tiver sido indicado pot,
ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.

CAPÍTULO VII
-Da Proteção Judicial dos Interesses
Individuais, Difusos e Coletivos
Art. 207. Regem-se pelas disposições
desta Lei as ações de responsabilidade por
ofensa aos direitos assegurados à criança e
ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular:
I - do ensino obrigatório;
11 - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
111 - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
IV - de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;
V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e
assistência à saúde do educando do ensino
fundamental;
VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à
infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.
Parágrafo único. As hipóteses previstas
neste artigo não excluem da proteção judicial
outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adoli:lscência,
protegidos pela Constituição e pela lei.
Art. 208. As ações previstas neste Capítulo
serão propostas no foro do local onde ocorreu,
ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo
terá competência absoluta para processar a
causa, ressalvadas a competência da Justiça
Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.
Art. 209. Para as ações cíveis fundadas em
ínteresses coletivos ou difusos, consideram-se
legitimados concorrentemente:
I - O Ministério Público;
11 - a União, os Estados, os Municípios,
o Distrito Federal e os Territórios;
111 - as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.§ 19 Admitir-se-á litisconsórcio facultativo
entre os Ministérios Públicos da União e dos
Estados na defesa dos interesses e direitos
de que cuida esta lei.
§ 29 Em caso de desistência ou abandono
da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa.
Art. 210. Os órgãos públicos legitimados
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial.
Art. 211. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes.
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§ 19 Aplicam-se às ações previstas neste
Capítulo as normas do Código de Processo
Civil.
§ 29 Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público,
que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança.
Art. 212. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.
§ l' Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.
§ 2' O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido
do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixando prazo razoável para o
cumprimento do preceito.
§ 39 A multa só será exigível do réu após
o trânsitõ em julgado da sentença favorável
ao autor, mas será devida desde o dia em
que se houver configurado o descumprimento.
Art. 213. Os valores das multas reverterão
ao fundo gerido pelo Conselho de Defesa
da Criança e do Adolescente do respectivo
município.
§ l' As multas não recolhidas até 30 (trinta)
dias após o trânsito em julgado da decisão,
serão exigidas através de execução proinovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
§ 2° Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com
correção monetária.
Art. 214. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
- Art. 215. Transitada em julgado asentença
que impuser condenação ao Poder Público,
o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a
que se atribua a ação ou omissão.
Art. 216. Decorridos 60 (sessenta) dias de
trânsito'em julgado da sentença condenatória
sem que a associação autora lhe promdva a
execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
Art. 217. O juiz condenará a associação
autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 49 do
art. 20 da Lei n 9 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.
Parágrafo único. Em caso de litigância de
má-fé a associação autora e os diretores res-
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ponsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade .por
perdas e danos.
Art. 218. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.
Art. 219., Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de
ação civil, e indicando-lhe os elementos de
convicção.
Art. 220. Se, no exercício de suas funções,
os juízes e tribunais tiveram conhecimento
de fatos que possam ensejar a proppositura
de ação civil, remeterão peças ao Ministério
Público para as providências cabíveis.
Art. 221. Para instruir a petição inicial,
o interessado poderá requerer às autoridades
competentes as certidões e informações que
julgar necessárias, que serão fornecidas no
prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 222. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil,
ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10
(dez) dias úteis.
§ l' Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da
inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças
informativas, fazendo-o fundamentada.
§ 2' Os autos do inquérito civil ou as peças
de informação arquivados serão remetidos,
sob pena de de incorrer em falta grave, no
prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior
do Ministério Público.
§ 3' Até que seja homologada ou rejeitada
a promoção de arquivamento, em sessão do
Consleho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apreséntar
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às
peças de informação.
§ 4' A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho
Superior do Ministério Público, conforme
dispuser o seu Regimento.
§ 5' Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério
Público para o ajuizamento da ação: '
Art. 223. Aplicam-se subsidiariam'ente, no
que couber, as disposições da Lei n' 7.347,
de 24 de julho de 1985.
TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas
CAPÍTULO I
Dos Crimes
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 224. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adoles-

cente, por ação ou omissão, sem prejuízo do
disposto na legislação penal.
Art. 225. Aplicam-se aos crimes definidos
nesta lei as normas da Parte Geral do Código
Penal e, quanto ao processo, as pertinentes
ao Código de Processo Penal.
Art. 226. Os crimes definidos nesta lei são
,de ação pública incondicionada.

Junho de 1990

Pena - reclusão de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.
Art. 233. Deixar a autoridade competente,
sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha
conhecimento da ilegalidade da ilpreensão:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 234. Descumprir, injustificadamente,
SEÇÃO II
prazo fixado nesta lei em benefício de adolesDos Crimes de Espécie
cente privado de liberdade:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
Art. 227. Deixar o encarregado de serviço
(dois) anos.
ou o dirigente de estabelecimento de atenção
Art. 235. Impedir ou embaraçar a ação de
à saúde de gestante de manter registro das
autoridade judiciária, membro do Conselho
atividades desenvolvidas, na forma e prazo
Tutelar ou representante do Ministério Públireferidos no artigo 10 desta lei, bem como
,co no exercício de funçao prevista nesta lei:
de fornecer à parturiente ou a seu responPena - detenção de 6 (seis) meses a 2
sável, por ocasião da alta médica, declaração
(dois) anos.
de nascimento, onde constem as intercorrênArt. 236. Subtrair criança ou adolescente
cias do parto e do desenvolvimento do neoao poder de quem o tem sob sua guarda em
nato:
virtude de lei ou ou ordem judicial, com o
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
fim de colocação em lar substituto:
(dois) anos.
Pena-reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos,
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
e multa.
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis)
Art. 237. Prometer ou efetivar a entrega
meses, ou multa.
de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga
Art. 228. Deixar o médico, enfermeiro ou
ou recompensa:
dirigente de estabelecimento de atenção à
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatr)
saúde de gestante de indentificar corretamenanos, a multa.
te o neonato e a parturiente, por ocasião do
Parágrafo único. Incide nas mesmas peparto, bem como deixar de proceder aos exanas quem oferece ou efetiva a paga ou recommes referidos no artitgo 10 deste lei:
pensa.
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
Art. 238. Promover ou auxiliar a efetivação
(dois) anos.
de ato destinado ao envio de criança ou adoParágrafo único. Se o crime é culposo:
lescente para o exterior com inobservância
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis)
das formalidades legais ou com o fito de obter
meses, ou muita.
lucro:
Art. 229. Privar a criança ou o adolescente
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis)
de sua liberdade, procedendo à sua apreenanos, e multa.
são sem estar em flagrante de ato infracional
Art. 239. Produzir ou dirigir representação
ou inexistindo ordem escrita da autoridade
teatral, televisiva 00 película cinematográfijudiciária competente:
. ,
.
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 , ca, utiliza'ndo-se de criança ou adolescente
(dois) anos.
, em cena de sexo explícito ou pornográfica:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
Parágrafo único. Incide na mesma pena,
anos, e muita.
aquele que procede à apreensão sem obserParágrafo único. Incorre na mesma pena
vância das formalidades legais.
quem, nas condições referidas neste artigo,
Art. 230. Deixar a autoridade policial rescontracena com criança ou adolescente.
ponsável pela apreensão de criança ou adoArt. 240. Fotografar ou publicar cena de
lescente de fazer imediata comunicação à ausexo explícito ou pornográfico envolvendo
toridade judiciária competente e à família do
criança ou adolescente:
apreeendido ou à pessoa por ele indicada:
Pena - detençãÇJ de 6 (seis) meses a 2
Pena-reclusão de 1 (úm) ~no a4 (quatro)
(dois) anos.
anos.
Art. 231. Submeter criança'ou'adolescente
Art. 241. Vender, fornecer ainda que grasob 'sua autoridade, guarda ou vigilância
tuitamente ou entregar, de qualquer forma,
vexame ou a constrangimento:
' , "
,
a criança ou adolescente arma, munição ou
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
explosivo:
(dois) anos.
'
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
Art. 232. Submeter criança ou adolescente
(dois) anos, e multa.
sob sua autoridade, guarda ou vigilância a
Art. 242. Vender, fornecer ainda que gra-'
tortura:
tuitamente, ministrar ou entregar, de qualPena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos'.
'
. , quer foima', a criança ou adolescente, sem'
justa causa, p'rodutos cujos componentes pos§ l' Se resultar lesão corporal grave:
sam -causar dependência física ou psíquica;
Pena-reclusão de2 (dois) a 8 (oito) anos.
ainda que por utilização indevida, se o fato
§ 2' Se resultar lesão corporal gravíssima:
não constituir crime mais grave:
Pella - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze),
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
anos.
(dois) anos, e multa.
§ '3 9 Se resultar morte:

a
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Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma
a criança ou adolescente fogos de estampido,
ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu
reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, multa.
.
CAPÍTULO 11
Das Infrações Administrativas
Art. 244. Deixar o médico, professor ou
responsável por estabelecimento de atenção
à saúde e de ensino fundanmental, pré-escola
ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maustratos contra criança ou adolescente:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro em
caso de reincidência.
Art. 245. Impedir responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos 11,
.m, VII, vm e XI do artigo 124 desta lei:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro em
caso de reincidência.
Art. 246. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer
meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro na
reincidência.
§ 19 Inc09"e na mesma pena quem exibe,
total ou paréialmente, forografia de criança
ou adolescente envolvido em ato infracional,
ou qualquer ilustração que lhe diga respeito
ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos,
de forma a permitir sua identificação, direta
ou indiretamente.
§ ,29 Se o fato for praticado por órgão
de imprensa ou emissora de rádio o televisão,
além da pena prevista neste artigo, a ~utori
dade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora até por 2 (dois) dias,.bem
como da publicação do periódico até por 2
(dois) números.
Art. 247. Deixar de apresentar à autoridade judiciária, de seu domicílio, no prazo
de 5 (cinco) dias, com o fim de regularizar
a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico,
mesmo que autorizado pelos pais ou responsável:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro em
caso de reincidência, independentemente das
despesas do retorno do adolescente, se for
o caso.
Art. 248. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder
ou decorrentes de tutela ou guarda, bem as-

o
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caso de reincidência, sem prejuízo dã apreensim determinação da autoridade judiciária ou
Conselho Tutelar:
são da revista ou publicação.
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláArt. 257. Deixar o responsável p.lo esrios de referência, aplicando-se o dobro em
tabelecimento ou o empresário de ooservar
caso de reincidência.
o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança
Art. 249. Hospedar criança O1.F adoles- . ou adolescente aos locais de diversão, ou socente, desacompanhado dos pais ou respon- ·bre sua participação no espetáculo.
. sável ou sem autorização escrita destes, ou
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláda autoridade judiciária, em hotel, pensão,
rios de referência; em caso de reincidência
motel ou congênere:
.
a autoridade judiciária poderá determinar o
Pena -multa de 10 (dez) a 50 (cinqüenta)
fechamento do estabelecimento por até 15
(quinze) dias.
.
salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determiDisposições Finais e Transitórias
nar o fechamento do estabelecimento por até
15 (quinze) dias.
Art. 258. A União, no prazo de 90 (noArt. 250. Transportar criança ou adolesventa) dias contados da publicação deste Escente, por qualquer meio, com inobservância
tatuto, elaborará projeto de lei dispondo sodo disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei:
bre a criação ou adaptação de seus órgãos
Pena-multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláàs diretrizes da política de atendimento fixanos de referência, aplicando-se o dobro em
das no artigo 88 e ao que estabelece o Título
caso de reincidência.
V, do Livro 11.
Art. 251. Deixar o responsá~el por di. Parágrafo único. Compete aos Estados e
versão ou espetáculo público de afixar, em
Municípios promoverem a adaptação de seus
lugar visível e de fácil acesso, à entrada do
órgãos e programas às diretrizes e princípios
local de exibição, informação destacada soestabelecidos nesta lei.
bre a natureza da diversão ou espetáculo e
Art. 259. Os contribuintes do imposto
a faixa etária espeçificada no certificado de
de renda poderão abater da renda bruta
classificação:
100% (cem por cento) do valor das doações
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláfeitas aos fundos controlados pelos Conselhos
rios de referência, aplicando-se o dobro em
Municipais, Estaduais e Nacional de Defesa
caso de reincidência.
da Criança e do Adolescente, observado o
Art. 252. Anunciar peças teatrais, filmes
seguinte:
ou quaisquer representações ao espetáculos,
I -limite de 10% (dez por cento) da renda
sem indicar o limite de idade a que não se
bruta para pessoa física;
recomendem:
II -limite de 5% (cinco por cento) da renPena-multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá-'
da bruta para pessoa jurídica.
rios de referência, duplicada em caso de rein§ 19 As deduções a que se refere este articidência, aplicável, separadamente, à casa de
go não estão sujeitas a outros limites estabeespetáculo e aos órgãos de divulgação ou pulecidos na legislação do imposto de renda,
blicidade.
Art., 253. Transmitir, através de rádio ou
nem excluem ou reduzem outros benefícios
ou abatimentos e deduções em vigor, de ma~
televisão, espetáculo em horário do autorineira especial as doações a entidades de utilizado ou sem aviso de sua classificação:
dade pública.
Pena - multa de 20 (vinte) a 100 (cem)
§ 29 Os Conselhos Municipais, Estaduais
salários de referência; em caso de reincidêne Nacional de Defesa da Criança e do Adoles c
cia a autoridade judiciária poderá determinar
rente fixarão critérios de utilização, através
a suspensão da programação da emissora por
de planos de aplicação, das doações subsi;
até 2 (dois) dias.
Art. 254. Exibir filme, trailer, peça,
diadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhi1
amostra ou congênere classificado pelo órgão
mento, sob a forma de guarda de criança oU:
competente como inadequado às crianças ou
adolescente órfão ou abandonado, na forma
adolescentes admitidos ao espetáculo:
do disposto no art. 227, § 39, VI, da ConstiPena - multa de 20 (vinte) a 100 (cem)
tuição Federal.
salários de referência; Gil reincidência a autoArt. 260. À falta dos Conselhos Muniridade judiciária poderá determinar a suspencipais dos Direitos da Criança e do Adolessão do espetáculo ou o fechamento do estabecente, os registros, inscrições e alterações a
lecimento por até 15 (quinze) dias.
que se referem os arts. 91, parágrafo único,
Art. 255. ender ou locar a criança ou
e 92 desta lei serão efetu~dos perante a autoadolescente fita de programação em vídeo,
ridade judiciária da comarca a que pertencer
em desacordo com a classificação atribuída
a entidade.
pelo órgão competente:
Parágrafo único. A União fica autorizada
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláa repassar aos Estados e Municípios, e os
rios. de referência; em caso de reincidência,
Estados aos Municípios, os recursos referena autoridade judiciária poderá determinar o
tes aos programas a atividades previstos nesta
fechamento do estabelecimento por até 15
lei, tão logo estejam criados os Conselhos
(quinze) dias.
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 256. Descumprir obrigação consnos seus respectivos níveis.
.
tante dos artigos 78 e 79desta lei:
Art. 261. Enquanto não instalados os
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláConselhos Tutelares, as atribuições a eles
rios de referência, duplicando-se a pena em
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conferidas serão exercidas pela autoridade
judiciária.
Art. 262. O Decreto-Lei n9 2.848, de 7
de dezembro de 1940, Código Penal, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"1) Art. 121.
.
No homicídio culposo, a pena
é aumentada de um terço, se o crime
resulta de inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício ou se o agente
deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão
em flagrante. Sendo doloso o homicídio,
a pena é aumentada de um terço, se o
crime é praticado contra pessoa menor
de catorze anos.
2) Art. 129. .
.
§ 79 Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do
art. 121, § 4'
§ 8" Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5° do art. 121.
.
3) Art. 136. .
§ 39 Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa
menor de catorze anos.
4) Art. 213. .
.
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 10
(dez) anos.
.
5) Art. 214. .
Parágrafo único. Se o ofendido é
menor de catorze anos:
Pena - reclusão de 3 (três) a ( (nove)
anos."
§ 4'

Art. 263. O art. 102 da Lei n' 6.015, de
31 de dezembro de 1973, fica acrescido do
seguinte item:
"Art. 102. .
.
69) a perda e a suspensão do pátrio
poder."
Art. 264. A Imprensa Nacional e demais
gráficas da União, da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste
Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 265. Esta lei entrará em vigor 90
(noventa) dias após sua publicação.
Parágrafo único. Durante o período de
vacância deverão ser promovidas atividades
e campanhas de divulgação e esclarecimentos
acerca do disposto nesta lei.
Art. 266. Revogam-se as Leis n" 4.513,
de 1964 e 6.697, de lQ de outubro de 1979
(Código de Menores), e as demais disposições em contrário. - Deputada Rita Camata,
Relatora.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.

Ficam prejudicados o projeto e as demais
proposições, inclusive os Projeto de Lei n"
1.506/89, 628/83, 75/87, 1.362/88, 1.619/89,
1. 765/89, 2.079/89, 2.264/89, 2.526/89,
2.584/89, 2.652/89, 2.734/89, 2.742/89,
3.142/89,3.855/89,4.371/89,4.517/89,
4.632/90 e 5.263/90, apensados
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE
LEI W 5.172-A, DE 1990
Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n° 5.172-A, de 1990,
do Senado Federal (n' 193, de 1989, na
Casa de origem), que "dispõe sobre o
Estatuto da Criança' e do Adolescente,
e dá outras providências".
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
LIVRO I
Parte Geral
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 19 Esta lei dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente.
Art. 2' Considera-se criança, para os
efeitos desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos
de idade incompletos, e adolescente aquela
entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em
lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto
às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e
um) anos de idade.
Art. 3' A criança e o adolescente gozam
de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.
Art. 4' É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro
em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e à juventude.
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Art. 59 Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.
Art. 69 Na interpretação desta lei levarse-ão em conta os fins sociais a que ela se
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente
como pessoas em desenvolvimento.
TÍTULO 11
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 7' A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolviemnto
sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência.
Art. 8' É assegurado à gestante, à earturiente e à nutriz, através do Sistema Unico
de Saúde, o atendimento pré, peri e pós-natal, preferencialmente pelo mesmo médico,
nos diferentes níveis segundo critérios médi·
cos específicos, obedecendo-se os princípios
de regionalização e hierarquização do Sistema.
Parágrafo único. Incumbe ao Poder Público propriciar apoio alimentar à gestante
e à nutriz que dele necessitem.
Art. 9' O Poder Público, as instituições
e os empregadores propiciarão condições
adequadas ao aleitamento materno, inclusive
aos filhos de mães submetidas a medida priva-o
tiva de liberdade.
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais,
pelo prazo de 18 (dezoito) anos;
11 - identificar o recém-nascido mediante
o registro de sua impressão plantar e digital
e da impressão digital da mãe, sem prejuízo
de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;
lU - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no
metabolismo do recém-nascido, bem como
prestar orientação aos pais;
IV - fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do
neonato;
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à
mãe.
Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do
Sistema Único de Saúde - SUS, garantido
o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
§ 19 A criança e o adloescente portadores
de deficiência receberão atendimento especializado.
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§ 20 Incumbe ao Poder Público fornecer
gratuitamente àqueles que necessitarem os
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral
de um dos pais ou responsável, nos casos
de internação de criança ou adolescente.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências
,
legais.
Art. 14. O Sistema Unico de Saúde SUS promoverá programa de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação
sanitária para pais, educadores e alunos.
Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

CAPÍTULO II
Do Direito à Liberdade,
ao Respeito e à Dignidade
Art. 15. A criança e o adolescente têm
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos
e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religiosos;
IV - brincar, praticar esportes e divertirse;
V -participar da vida familiar.e comunitária, sem discriminações;
VI - participar da vida política, na forma
da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na
. inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identÍdade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças, dos e~aços e objetos pessoais.
Art. 18. E dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os
a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
CAPÍTULO III
Do Direito à Convivência
Famíliar e Comunitária
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 19. Toda criança ou adolescente
tem direito a ser criado e educado no seio

da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substância
entorpecentes.
Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão
.os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Art. 21. O pátrio poder será exercido,
em igualdade de condições, pelo pai e pela
mãe, na forma do que dispuser a legislação
civil, assegurado a qualquer deles o direito
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução
da divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes,
a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais.
Art. 23. A fal ta ou a carência de recursos
materiais não constitui motivo suficiente para
a perda ou a suspensão do pátrio poder.
Parágrafo único. Não existindo outro
motivo, que por si só autorize a decretação
da medida, a criança ou o adolescente será
mantido em sua família de origem, a qual
deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio
poder serão decretadas judicialmente, em
procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.
SEÇÃO II
Da Família Natural
Art. 25. Entende-se por família natural
a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles e seus descendentes.
Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais,
conjunta ou separadamente, no própri@ termo de nascimento, ou por testamento, mediante escritura ou outro documento público,
qualquer que seja a origem da filiação.
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.
Art. 27. O reconhecimento do estado de
filiação é direito personalíssimo, indispensável e imprescritível, podendo ser exercitado
contra os pais, ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.
SEÇÃO III
Da Família Substituta
SUBSEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou ado· .
ção, independentemente da situação jurídica
da criança ou adolescente, nos termos desta
lei.
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§ I" Sempre que possível, a criança ou
adolescente deverá ser previamente ouvido
e a sua opinião devidamente considerada.
§ 2" Na apreciação do pedido, levar-se-á
em conta o grau de parentesco, a relação
de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar
ou minorar as conseqüências decorrentes da
medida.
Art. 29. Não se deferirá colocação em
família substituta a pessoa que revele, por
qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente
familiar adequado.
Art. 30. A colocação em família substitua não admitirá transferência da criança ou
adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial.
Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de
adoção.
Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela,
o responsável prestará compromisso de bem
e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.

SUBSEÇÃO II
Da Guarda
Art. 33. A guarda obriga à prestação de
assistência material, moral e educacional à
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§ l' A guarda destina-se a regularizar a
posse de fato, podendo ser deferida, liminar
ou incidentalmente, nos procedimentos de
tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros.
§ 20 Excepcionalmente, deferir-se-á a
guarda, fora dos casos de tutela e adoção,
para atender a situações peculiares ou suprir
a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação, para a prática de atos determinados.
§ 3' A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
Art. 34. O Poder Público estimulará,
através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma
de guarda, de criança ou adolescente órfão
ou abandonado.
Art. 35. A guarda poderá ser revogada
a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.
SUBSEÇÃO 1II
Da Tutela
Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte
e um)' anos incompletos.
Parágrafo único. O deferimento da tutela
pressupõe a prévia decretação da perda ou
suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever de guarda.
Art. 37. Será dispensada a especialização de hipoteca legal, sempre que o tutelado
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não possuir bens ou rendimentos ou por qualquer outro motivo relevante.
Parágrafo único. A especialização de hipoteca legal será também dispensada se os
bens, porventura existentes em nome do tutelado, constarem de instrumento público, devidamente registrado no registro de im6veis,
e se os rendimentos forem suficientes apenas.
'para a mantença do tutelado, não havendo
sobra significativa ou provável.
Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela
o disposto no art. 24 desta lei.
SUBSEÇÃO IV
Da Adoção
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta
lei.
Parágrafo dnico. Ê vedada a adoção por
procuração.
Art. 40. O adotando deve contar com,
no máximo, 18 (dezoito) anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela
dos adotantes.
Art. 41. A adoção atribui a condição de
filho ao adotado, com os mesmos direitos
e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
§ 1° Se um dos cônjuges ou concubinos
adota o filho do outro, matêm-se os vínculos
de filiação entre o adotado e o cônjuge ou
concubino do adotante e os respectivos parentes.
§ 2' Ê recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante,
seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 4' grau, observada a ordem de vocação
hereditária.
Art. 42. Podem adotar os maiores de 21
(vinte e um) anos, independentemente do estado civil.
§ 1" Não podem adotar os ascendentes
e os irmãos do adotando.
§ 20 A adoção por ambos os'CÔl'ljuges ou
concubinos poderá ser formalizada, desde
que um deles tenha completado 21 (vinte e
um) anos de idade, comprovada a estabibi!idade da família.
§ 3' O adotante há de ser, pelo menos,
16 (dezesseis) anos mais velhos do que o adotando.
§ 4- Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guardae o regime
de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da
sociedade conjugal.
§ 50 A adoção poderá ser deferida ao
adotante que, após inequívoca manifestação
de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.
Art. 43. A adoção será deferida quando
apresentar reais vantagens para o adotando
e fundar-se em motivos legítimos.
Art. 44. Enquanto não der conta de sua
administração e saldar o seu alcance; não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou
o. curatelado.
.
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domiciliado fora do País, observar-se-á o disArt. 45. A adoção depende do consentiposto no art. 31 desta lei.
mento dos pais ou do representante legal dú
adotando.
§ I' O candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade
§ I' O consentimento será dispensado
em relação à criança ou adolescente cujos
competente do respectivo domicílio, estar depais sejam desconhecidos ou tenham sido
vidamente habilitado à adoção, consoante as
destituídos do pátrio poder.
leis do seu país, bem como apresentar estudo
psicossocial, elaborado por agencia especia§ 2' Em se tratando de adotando maior
de 12 (doze) anos de idade, será também
lizada e credenciada no país de origem.
§ 2' A autoridade judiciária, de ofício ou
necessário o seu consentimento.
Art. 46. A adoção será precedida de esa requerimento do Ministério Público, poderá determinar a apresentação do texto pertitágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária
nente à legislação estrangeira, acompanhado
de prova da respectiva vigência.
fixar, observadas as peculiaridades do caso.
§ 3' Os documentos em língua estrangei§ l' O estágio de convivência poderá ser
ra serão juntados aos autos, devidamente audispensado, se o adotando não tiver mais de
tenticados pela autoridade consular, obserum ano de idade ou se, qualquer que seja
vados os tratados e convenções internacioa sua idade, já estiver na companhia do adonais, e acompanhados da respectiva tradutante durante tempo suficiente para se poder
ção, por tradutor público juramentado.
avaliar a conveniência da constituição do vínculo.
,
§ 4° Não será permitida a saída do adotando do território nacional antes de consu§ 2' Em caso de adoção por estrangeiro
residente ou domiciliado fora do País, o estámada a adoção.
gio de convivênda, cumprido no território
Art. 52. A adoção internacional poderá
ser condicionada ao estudo prévio e análise
nacional, será de, no mínimo 15 (quinze)
dias, para crianças de até 2 (dois) anos de
de uma comissão estadual judiciária de adoidade, e de no mínimo, 30 (trinta) dias, quanção, que fornecerá o respectivo laudo de hado se tratar de adotando acima de 2 (dois)
bilitação para instruir o processo competente.
anos de idade.
Parágrafo único. Competirá à comissão
manter registro centralizado de interessados
Art. 47. O vínculo da adoção constituiestrangeiros em adoção.
se por sentança judicial, que será inscrita no
registro civil mediante mandado, do qual não
se fornecerá certidão.
CAPíTULOrv
§ I' A inscrição consignará o nome dos
Do Direito à Educação, à Cultura,
adotantes cÇlmo pais, bem como o nome de
ao Esporte e ao Lazer
seus ascendentes.
§ 2' O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original dó adoArt. 53. A criança e o adolescente têm
tado.
direito à educação, visando ao pleno desen§ 3' Nas certidões do registro nenhuma
volvimento de sua pessoa, preparo para o
observação poderá constar sobre a origem
exercício da cidadania e qualificação para o
do ato.
trabalho, assegurando-se-lhes:
§ 4' A critério da autoridflde judiciária,
I - igualdade de condições para o acesso
poderá ser fornecida certidão para a salvae permanência na escola;
guarda de direitos. , .
.
11-'- direito de serem respeitados por seus
§ 5' A sentença conferirá ao adotado o
educadores;
nome do adotante e, a pedido deste, poderá
111 - direito de contestar critérios avaliadeterminar a modificação do prenome.
tivos, podendo recorrer às instâncias esco§ 6' A adoção produz seus efeitos a partir
lares superiores;
do trânsito em julgado da sentença, exceto
IV - direito de organização e participação
na hipótese prevista no art. 42, § 5' desta
em entidades estudantis;
lei, caso em que terá força retroativa à data
V - acesso a escola pública e gratuita pr6do 6bito.
xima de sua residência.
Art. 48. A adoção éiirevogável.
Parágrafo único; Ê direito dos pais ou
Art. 49. A morte dos adotantes não resresponsável ter ciência do pFOcesso pedagótabelece o pátrio poder dos pais naturais.
gico, bem como participar da definição das'
Art. 50. . A autoridade judiciária mante- . propostas educacionais.'
.
rá, em cada comarca ou foro regional, um
Art. 54. Ê dever do Estado assegurar à
registro de crianças e adolescentes em condicriança e ao adolescente:
ções de serem adotados e outro de pessoas
I - ensino fundamental, obrigatório e grainteressadas na adoção.
tuito, inclusive para os que a ele não tiveram
§ l' O deferimento da inscrição dar-se-á
acesso na idade própria;
ap6s prévia consulta aos órgãos técnicos do
I1- progressiva extensão da obrigatoriéJuizado, ouvido o Ministério Público.
dade e gratuidade ao ensino inédio;
.
§ 2' Não será deferida a inscrição se o
III - atendimento educacional especialiinteressadoni!.o satisfizer os requisitos legais, , zado aosportadores de deficiência, preferenou verificada qualquer das hipóteses previstas
cialmente na rede regular de ensino;
no art. 29 desta lei.
IV - atendimento em creche e pré-escola
Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoàs crianças de O (zero) a 6 (seis) anos de
ção formulado por estrangeiro residente ou
idade;
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v - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamentai, através de programas suplementar~s de
material didático-escolar, transporte, alImentação e assistência à saúde.
§ l' O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2' O não oferecimento do ensino obrigat6rio pelo Poder Públic? ou sua oferta i.rreguiar, importa responsabilIdade da autondade competente.
§ 3' Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsável, pela freqüência à escola.
Art. 55. Os pais ou responsável têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
na rede regular de ensino.
.
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
11- reiteração de faltas injustificadas e de
evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
.
111 - elevados níveis de repetênCia.
Art. 57. O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças' e adolescentes excluídos do
ensino fundamental obrigat6rio.
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos pr6prios do contexto social da criança
e do adolescente, garantindo-se a estes o
acesso às fontes de cultura e a liberdade de
criação.
Art. 59. Os Municípios, com apoio dos
Estados e da União, estimularão e facilitarão
a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
CAPíTULO V
Do Direito à ProfIssionalização
e à Proteção no Trabalho

Art. 60. É proibido qualquer.trabalhoa.
menores,de 14 (quatorze).anos deidade, salvo na c.ondição de aprendiz. .
'
Art. 61. A proteção ao trabalho dos ado-,
lescentes. é regulada por legislação especial,
sem prejuízo do disposto nesta lei.
Art. .62. Considera-se aprendizagem a
formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de
educação em vigor.,
,.
. :
Art. 63. A formação tecmco,profls.slOnal obedecerá os seguintes princípios:
1- gárantia de acesso e freqüência oQrigat6ria ao ensino regulhr;
,
11 - atividade comp .tível com,O desenvolvimento do adolescente;
111 - horário especial para o exercício das
Çltividades.

Art. 64. É assegurada bolsa de aprendizagem para adolescentes até 14 (quatorze)
ano~ de idade.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior
de 14 (quatorze) anos, são assegurados os
direitos trabalhistas e previdenciários.
Art. 66. Ao adolescente portador de de.ficiência é assegurado trabalho protegido.
Art. 67. Ao adolescente empregado,
aprendiz, em regime familiar de trabalho,
aluno de escola técnica, assistido e!l1 entidade
governamental ou não governamental, é vedado trabalho:
I - noturno, realizado entre às 22 (vinte
e duas) horas e um dia e às 5 (cinco) horas
do dia seguinte;
11 - perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à sua
formação e ao seu desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social;
IV - realizado em horário e locais que não
permitam a freqüência à escola.
Art. 68. Os programas sociais que tenham por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou
não governamental sem fins lucrativos, dev~
rão assegurar aos adolescentes que dele partIcipem condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.
§ l' Entende-se por trabalho educativo
a ativida,de laboral em que as exigências pedag6gicas relativas ao desenvolvimento pessoal
e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.·
.
§ 2' A remuneração que o, adolescente
recebe pelo trabalho efetuado, 0\1 a participação na venda dos produtos d.e seu trabalho
não desfigura o caráter educatiVo.
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:
I - resp~ito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento;
11 - capacitação profissionaladequada ao
mercado de trabalho.

TíTULO III
Da Prevenção
CAPÍTULO I
Disposições Gera!s
Art. 70.' É dever 'de fodos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente.
Art. 71. A criança e o adolescente têm
direito a informação, cultura, lazer, esportes,
diversões, espetáculos, produtos e serviços
que respeitem sua 'condição peculiar de pessoa em desenvolviinento.
Art. 72. As obrigações previstas nesta lei
não excluem'da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 73. A inobservância das normas de
prevenção. impoft~rá, e!ll responsabilidade da·
pessoa fíSica ou Jundlca, nos termos desta
lei.
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CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial
SEÇÃO I
Da informação, cultura, lazer, esportes,
diversões e espetáculos
Art. 74. O Poder Público, através do 6r·gão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas
diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada
-sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária
especificada no certificado de classificação.
Art. 75. Toda criança ou adol~scente terá acesso às diversões e espetáculos públicos
classificados como adequados para sua faixa
etária.
Parágrafo único. As crianças menores de
10 (dez) anos somente poderão ingressar e
permanecer nos locais de apresentaçã? ou
exibição quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, adequados ao público infanto-ju~e
nH, no horário recomendado para essa faixa
etária.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem avi~o _de
sua c1assifi,cação, antes de sua transmIssao,
apresentação ou exibição.
Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de em, presas que explorem a venda ou aluguel de fitas de prógramação eín vídeo cuidarão para que não hai.a
venda ou locação em desacordo com a claSSIficação atribuída pelo 6rgão competente.
Parágrafo único. As fitas a que alude este
artigo devefão exibir, no inv6Iucro'.ínfor~~
ção sobre a natureza da obra e a faixa etana
a que se destinam.
Art. 78. ,As revistas e publicações contendo material impróprio ou indequado a
crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.
Parágrafo único. As editoras cuidarão
para que as capas que conten~ammensa~ens
pornográficas ou obscenas sejam protegidas
com embalagem opaca. .
Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão
conter ilustrações, fotografias, legenda~, crônicas ou anúncios de bebidas alc06licas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar
os valores éticos e sociais da pessoa e da famI1ia.
Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialn:zente bilh~r,
sinuca ou congênere, e casas de Jogos, assim
entendidas as que realizam apostas, ainda
que eventualmente, cuidarão para que. não
seja permitida a entrada e a perm~nencla d~
crianças e adolescentes no local, afixando aVIso para orientação do público.
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SEÇÃO II
Dos produtos e serviços
Art. 81. É proibida a venda à criança ou
ao adolescente de:
.
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;
III -produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica, ainda
que por utilização indevida;
.
IV - fogos de estampido e de artifício,
exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer
dano físico em caso de utilização indevida;
V - revistas e publicações a que alude
o art. 75 desta lei.
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.
Art. 82. É proibida a hospedagem de
criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se
autorizado ou acompanhado pelos pais ou
responsável.
SEÇÃO UI
Da autorização para viajar
Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar
para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável sem expressa autorização judicial.
§ 19 A autorização não será exigida
quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da
Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver a'companhada:
1 - ascedente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o
parentesco;
'2 - de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
§ 29 A autoridade judiçiária poderá, a
pedido dos pais ou responsável conceder autorização válida por 2 (dois) anos.
Art. 84. Quando se tratar de viagem ao
exterior, a autorização é dispensável, se a
criança ou adolescente:
I - estiver acompanhado dos pais ou responsável;
II - viajar na companhia de um dos pais,
autorizado expressamente pelo outro através
de documento com firma reconhecida.
Art. 85. Nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional, poderá sair
do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, sem prévia
e expressa autorização judicial.
LIVRO II
Parte Especial
TÍTULO I
Da política de atendimento
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Ar!. 86. A política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente fagar-se-á
através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Ar!. 87.' São linhas de ação da política
de atendimento: .
I - políticas sociais básicas;
II - políticas e programas de assistência
social, em caráter supletivo, para aqueles que
deles necessitem;
III - serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - serviço de identificação e localização
de pais, responsável, crianças e adolescentes
desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades
de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 88. São diretrizes da política de
atendimento:
I - municipalização do atendimento;
II - integração operacional de órgãos do
Judiciário, Ministério Público, Defensoria,
Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, pant
efeito de agilização do atendimento inicial
a adolescente a quem se atribua autoria de
ato infracional;
III - criação e manutenção de programas
específicos, observada a descentralização político-administrativa;
IV - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e
do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;
V - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente;
VI - mobilização da opinião pública no
sentido da indispensável participação dos di.ersos segmentos da sociedade.
Art. 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
CAPÍTULO II
Das entidades de atendimento
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 90. As entidades de atendimento
são responsáveis pela manutenção das pró-.
prias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e
sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I - orientação e apoio sócio-familiar;'
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III - colocação familiar;
IV -abrigo;
V - liberdade assistida;
VI - semiliberdade;
VII - internação.
Parágrafo único. As entidades govérnamentais e não-governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especifi-
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cando os regimes de atendimento, na forma
definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições
e de suas alterações, do que fará comunicação
ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.
Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
Parágrafo único. Será negado registro à
entidade que:
a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios deste Estatuto;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
Ar!. 92. As entidades que desenvolvem
programa de abrigo deverão adotar os seguintes princípios:
I -preservação dos vínculos familiares;
11 - integração em família substituta,
quando esgotados os recursos de manutenção
na família de origem;
III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em
regime de co-educação;
\T - não-desmembramento de grupos de
irmãos;
VI -evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e
adolescentes acolhidos;
VII - participação na vida da comunidadse local;
VIII - preparação gradativa para o desligamento;
IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
Parágrafo único. O dirigente de entidade
de abrigo é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
Art. 93. As entidades que mantenham
programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e
adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação
do fato até o segundo dia útil imediato.
Art. 94. As entidades que desenvolvem
programa de internação têm as seguintes
obrigações, entre outras:
I - observar os direitos e garantias de que
são titulares os adolescentes;
II - não restringir nenhum direito que não
tenha sido objeto de restrição na decisão de
internação;
IH - oferecer atendimento personalizado,
em pequenas unidades e grupos reduzidos;
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
V - diligenciar no sentido de restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;
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VI - comunicar à autoridade judiciária,
periodicamente, os casos em que se mostre
inviável ou impossível o reatamento dos vÍnculos familiares;
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;
VIII - oferecer vestuário e alimentação
suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
X - propiciar escolarização e profissionalização;
XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
, XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem e de acordo com suas crenças;
XIII - proceder a estudo social e pessoal
de cada caso;
XIV - reavaliar periodicamente càda caso, com intervalo máximo de 6 (seis) meses,
dando ciência dos resultados à autoridade
competente;
XV - informar, periodicamente, o adolescente internado s-obre sua situação proces.sual;
XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;
XVII - fornecer comprovante de depósito
dos pertences dos adolescentes;
XVIII - manter programas destinados ao
apoio e acomapanhamento de egressos;
XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que
não os tiverem;
XX - manter arquivo de anotações onde
constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade,
acompanhamento da sua formação, relação
de seus pertences e demais dpdos que possibilitem sua identificação e a individualização
do atendimento.
§ I" Apicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades
que mantêm programa de abrigo.
§ 2" No cumpriJ:pento das obrigações a
que alude este artigo, as entidades utilizarão
preferencialmente os recursos da comunidade.
SEÇÁOII
Da fiscalização das entidades
Art. 95. As entidades governamentais e
não-governamentais, referidas no art. 90 desta lei, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo
Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das
dotações orçamentárias.
Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem
obrigação constante do art. 94 desta lei, sem
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prejuízo da responsabilidade civil e criminal
de seus dirigentes ou prepostos:
1 - às entidades governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição
de programa;
II - às entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) suspensão total ou parcial do repasse
de verbas públicas;
c) interdição de unidade ou suspensão de
programa;
d) cassação do registro.
Parágrafo único. Em caso de reiteradas
infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos
àssegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado
perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de amalio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicômanos;
VII - abrigo em entidade;
VIII - colocação em família substituta.
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma
de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.
Art. 102. As medidas de proteção de que
trata este Capítulo serão acompanhadas da
regularização do registro civil.
§ la Verificada a inexistência de registro
anterior, o assento de nascimento da criança
ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.
§ 2" Os registros e certidões necessários
à regularização de que trata este artigo são
isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

TÍTULO II
Das Medidas de Proteção

Art. 103. Considera-se ato infracional a
conduta descrita como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São _penalmente inimputáveis
os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos às
medidas previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
deve ser considerada a idade do adolescente
à data do fato.
Art. 105. Ao ato infracional praticado
por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101 desta lei.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que
os direitos reconhecidos nesta lei forem
ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou
do Estado;
II -por falta, omissão ou abuso dos pais
ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
CAPÍTULO II
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em .conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. l}g desta lei, a autoridade competente poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento
temporários;
III - matrícula e freqüência obrigatórias
em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário
ou oficial de auxílio à família, à criança e
ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;

TÍTULO III
Da Prática de Ato Infracional
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de
ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua
apreensão, devendo ser informado acerca de
seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido
serão incontinenti comunicados à autoridade
judiciária competente e à família do apreendido, ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde
logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.
art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada 'pelo prazo máximo
de 45 (quarenta e cinco) dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser
fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.
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CAPÍTULO III
Das Garantias Processuais

SEÇÃO III
Da Obrigação de Reparar o Dano

Art. 110. nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo
legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias;
I - pleno e formal conheciniento da atribuição de ato infracional, mediante citação
ou meio equivalente;
II - igualdade na relação processual, podendo conforntar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias
a sua defesa;
III - defesa técnica por advogado;
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
V - direito de ser ouvido pessoalmente
pela autoridade competente;
VI - direito de solicitar a presença de seus
pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que
o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma,
compense o prejuízo da vítima.
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada.

CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ào adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
'lI - obrigação de reparar O dano;
11I ....:... prestação de serviços à comunidade;
IV-liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
.
VII - qualquer uma das previstas no art.
101, incisos I a VI, desta lei.
§ l' . A medida aplicada, áo adolescente
levará em conta a sua capacidade de cumpricla" ascirCllnstâncias e a gravidade da infração.
§ 2" ,Emhipót~se alguma 'e' sob pretexto
algum, será admitida a prestação de trabalho
fu~~o.
'
§ 3' Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento jndividual e especializado, em local adeq\lado às suas ,coI)dições.
.
Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o dis- ,
posto nos arts. 99 e 100 desta lei.
Art. 114. A imposição das medidas previstas no art. '112, Incisos Ir à VI, desta lei,
pressupõe·a· existência de·provas suficientes
da autoria e da materialidade da infração,
ressalvada a hipótese de remissão, nos termos
do art. 127 desta lei. .
Parágrafo único. A advertência poderá
ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.
SEÇÃOII
Da Advertência
Art. 115" ,A advertência. consistirá e~ .
admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
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§ 10 É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na
comunidade.
§ 2' A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as
disposições relativas à internação.

SEÇÃO VII
Da Internação

Art. 121. A internação constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios
: de brevidade, excepcionalidade e respeito à
SEÇÃO IV
condição peculiar de pessoa em desenvolviDa Prestação de Serviços
mento.
à, Comunidade
§ l' Será permitida a realização de ativiArt. 117. A prestação de ser.viços comudades externas, a critério da equipe técnica
nitários consiste na realização de tarefas grada entidade, salvo expressa determinação jutuitas de interesse geral, por período não exdicial em contrário.
cedente a 6 (seis) meses, junto a entidades
§ 2' A medida não comporta prazo qeassistenciais, hospitais, escolas e outros estaterminado, devendo sua manutenção ser reabelecimentos congêneres, bem como em prçvaliada, medi,mte decisão fundamentada, no
gramas comunitários ou governamentais.
máximo a cada 6 (seis) meses.
Parágrafo único. As tarefas serão atribuí§ 3' Em nenhuma hipótese o período
das conforme as aptidões do adolescente, demáximo de iDternação excederá a 3 (três)
vendo ser cumpridas durante jornada máxianos.
ma de 8 (oito) horas semanais, aos sábados,
§ 4' Atingido olimite estabelecido no padomingos e feriados ou em dias úteis, de morágrafo anterior, o adolescente deverá ser lido a não prejudicar a freqüência à escola
berado, colocado em regime de semiliberou à jornada normal de trabalho.
dade ou de liberdade assistida.
§ 5' A liberação será compulsória aos 21
SEÇÃO V
(vinte e um) anos de idade.
Da Liberdade Assistida
§ 6' Em qualquer hipótese a desinternaArt. 118.. A liberdade assistida será adoção será precedida de autorização judicial;
tada sempre que se afigurar a medida mais
ouvido o Ministério Público.
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar
Art. 122. A medida de internação só poe orientar o adolescente. '
derá ser aplicada quando:
.
§ l' A autoridade designará pessoa capaI - tratar-se de ato infracional cometido
citada para acompanhar o caso, a qual poderá
mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
ser r~comendada por entida,de ou programa
II - por reiteração no cometimento de oude; atendimento.
tras infrações graves;
§ 2' A liberdade assistida será fixada peIII - por descumprimento reiterado e inlo prazo mínimo'dy 6 (seis)'meses, podendo
justificável da medida anteriormente imposa qualquer tempo ser prorrogada, revogada
ta.
ou substituída por outra medida, ouvido o
§ I' O prazo de internação na hipótese
orientador, o Ministério Público e o defensor.
do inciso III deste artigo não poderá ser supeArt. 119. Incumbe ao orientador, com o
rior a 3 (três) meses.
apoio e a supervisão da autoridade compe§ 2' Em nenhuma hipótese será aplicada
tente, a realização dos seguintes encargos,
a internação, havendo outra medida adequaentre outros:
da.
I - promover socialmente o adolescente e
Art. 123. A internação deverá ser cumsua família, fornecendo-lhes orientação e inprida em entidade exclusiva para adolescenserindo-os; se necessário, em programa ofites, em local distinto daquele destinado ao
ciai ou comunitário de auxílio e assistência
abrigo,.obedecida rigorosa separação por crisocial;
térios de idade, compleição física e gravidade
II - supervisionar a freqüência e o ap;roda infração.
veitamento escolar do adolescente, promoParágrafo único. Durante o período de
vendo, inclusive, sua matrícula;
internação, inclusive provisória, serão obriIII - diligenciar no sentido da profissionagatórias atividades pedagógicas.
lização do adolescente e de sua insel'ção no
Art. 124. São direitos do adolescente
mercado de trabalho;
privado de liberdade, entre outros, os seguinIV - apresentar relatório do caso.
tes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o reSEÇÃO VI
presentante do Ministério Público;
Do Regime de SemUiberdade
II - peticionar diretamente a qualquer auArt. 120. O regime de semiliberdade potoridade;
de ser determinado desde o início, ou como
.IH - avistar-se reservadamente com seu
forma de transição para o meio aberto, possi-, defensor;
bilitada a realização de atividades externas,
IV - ser informado de sua situação proindependentemente de autorização judicial.
cessual, sempre que o solicitar;
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V -ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável;
VII - receber visitas, ao menos semanalmente;
VIII - corresponder-se com seus faniiliares e amigos;
IX - ter acesso aos objetos necessários à
higiene e asseio pessoal;
,
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
XI - receber escolarização e profissionalização;
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV -receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los,
recebendo comprovante daqueles porventura
depositados em poder da entidade;
XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
§ l' Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2' A autoridade judiciária poderá suspender temporaria~ente a ~is~ta, inc1u~ive
de pais ou responsavel, se eXistirem motivos
sérios e fundados de sua prejudicialidade aos
interesses do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela
integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as mediàds adequadas de
contenção e segurança.

CAPÍTULO V
Da Remissão
Art. 126. Antes de iniciado Ç> procedimento judicial para apuração de ato infracio- '
nal, o representante do Ministério P\Íb!ico
poderá conceder a remissão, como forin,a de
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto
social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no
ato infracional.
"
Parágrafo único. Iniciado o procedimertto a concessão da remissão pela autoridàde
judiciária importará na suspensão ou extinção do processo.
'
Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para
efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em.
regime de semiliberdade e a internação. ,
Art. 128. A medida aplicada por 'força
da remissão poderá ser revista judicialmente,
a qualquer tempo, mediante pedido expresso
do adolescente ou de seu representante legal,
ou do Ministério Público.

TÍTULO IV
Das Medidas Pertinentes
aos Pais ou Responsável
Art. 129. São medidas aplicáveis aos
pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial
ou comunitário de promoção à família;
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
a alcoólatras e toxicômanos;
III ~ encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a curs()s ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança
ou adolescente a tratamento especializado;
VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidlls previstas nos incisos IX e X deste artigo,
observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24 desta lei.
Art. 130. Verificada a hipótese de maustratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a,autoridade judiciária poderá determinar, Como medida cautelar" o afastamento do, agressor da moradia
comum.
TÍTULO V
Do Conselho Tutelar
CAPÍTULO I
,Disposições Gerais
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão
permanente e, ~ut6no~;0, p.ão jU;ris~icional,
encarregado pela s?~I~da~e de.zela! pelo
cumprimento dos dlre~tos d~ cn~nçae do
adolescente, definidos nesta lei.
Ait. 132. ' Em caâa Município haverli, no
mínimo, 1 (uni.) Conselhó Tutelar composto
de 5 (cinco) membros, eleitos pelos cidadãos
locais para mandato de 3 (três) anos, permitida uma reeleição.
Art. 133. Para a: candidatura a membro
do Conselho Tutelar, serão exigidàs os seguirttes reqllisitos:
,', , .
'
I :..... reconhecida idon'eidade inotal;
II -::-idade superior a vinte e um anos;
III -residir no IJ1llnicípia."
.
Art.i34. Lei Municipal disporá sobre
local, dia e horário de funcionamento do
Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.
Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamep.to do Conselho Tutelar.
, ,', ;, ; ,
'
.
Art. 135. O exercício efetivo da função
de conselheiro constituirá serviço público releva,nte, estabelecerá presunção de idoneidade· moral e assegurará prisão especial, em
caso de crime comum, até o julgamento definitivo.
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CAPÍTULO II
Das Atribuições do Conselho
Art. 136. São atribuições do Conselho
Tutelar:
I - atender às crianças e adolescentes nas
hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas nos incisos I a
VII do art. 101 desta lei;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no
art. 129, incisos I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de
saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária os casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações;
IV - encaminhar ao Ministério Público
notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
, V - encaminhar à autoridade judiciária os
casos de sua competência;
,
VI - providenciar a medida estabelecida
pela autoridade judiciária, dentre as previstas
no art. 101, incisos de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento
e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário;
IX - assessorar o Poder Execlltivo local
na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da
família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3', inciso II da Constituição
Federal;
,
XI - representar ao Ministério Público,
para efeito das 'ações de perda ou suspensão
do pátrio poder.
Art. 137. 'As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.
CAPÍTULO III
Da Competência
Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar
a regra de competência constante do art. 146
desta lei.
CAfÍTULO IV
Da E~colha dos Conselheiros

Art. 139. .O processo eleitoral para. a escolha dos membros do Conselho Tutelar será
estabelecido em lei municipal e realizado sob
a presidência de juiz eleitoral e a fiscalização
do Ministério Público.
CAPÍTULO V
Dos Impedimentos
Art. 140. São impedidos de servir no
mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora,
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio
e sobrinho, padastro ou madast~a e enteado.
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Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo,
em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação
na Justiça da Infância e da Juventude, em
exercício na comarca, foro regional ou distrital.
TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 141. É garantido o acesso de toda
criança ou adolescente à Defensoria Pública,
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário,
por qualquer de seus órgãos.
§ l' A assistência judiciária gratuita será
prestada através de defensor público ou advogado nomeado, aos que dela necessitarem.
§ 2" As ações judiciais da competência
da Justiça da Infância e da Juventude são
isentas de custas e emolumentos, ressalvada
a hipótese de litigância de má-fé.
Art. 142. Os menores de 16 (dezesseis)
anos serão representados e os maiores de 16
(dezesseis) e menores de 21 (vinte e um) anos
assistidos por seus pais, tutores ou curadores,
na forma da legislação civil ou processual.
Parágrafo único. A autoridade judiciária
dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou
quando carecer de representação ou assistência legal ain,da que eventual.
Art. 143. E vedada a divulgação de atos
judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que
se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do Jato não poderá identificar a criança
ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco
e residência.
Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior
somente será deferida pela autoridade judio
ciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade.
CAPÍTULO II
Da Justiça da Infância
e da Juventude
SEÇÃO I
Do Juiz
Art. 145. A autoridade a que se refere
esta lei é o Juiz da Infância e da Juventude,
ou o Juiz que exerce essa função, na forma
da Lei de Organização Judiciária local.
Art. 146. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança;
ou adolescente, à falta dos pais ou respon·
sável.
§ l' Nos casos de ato infracional, será,
competente a autoridade do lugar da ação.
ou omissão, observadas as regras de conexão,.
oontinência e prevenção.
§ 2' A execução das medidas poderá ser·
delegada à autoridade competente da resi·

dência dos pais ou responsável, ou do local
onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
§ 3\' Em caso de infração cometida atra·
vés de transmissão simultânea de rádio ou
televisão, que atinja mais de uma comarca,
será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede
estadual da emissora ou rede, tendo a senten·
ça eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado.
Art. 147. Justiça da Infância e da Juven- ,
tude é competente para:
I - conhecer de representações promovi·
das pelo Ministério Público, para apuração
de ato infracional atribuído a adolescente,
aplicando as medidas cabíveis;
11 - conceder a remissão, como forma de
suspensão ou extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e
seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, observado
o disposto no art. 708 desta lei;
V - conhecer de ações decorrentes de ir·
regularidades em entidades de atendimento,
aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas
nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;
VII - çonhecer de casos encaminhados
pelo Conselho Tutelár, aplicando as medidas
cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de
criança ou adolescente nas hipóteses do art.
98 desta lei, é também competente a Justiça
da Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda ou modificação da tutela
ou guarda,;.
,
.,
c) suprir a capacidade ou o consentimento
."
para o c~~apiento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em' relação
ao exercício do pátrio poder;
e) conceder a emancipação, nos termos da
lei civil, quando faltarem os pais;
f) designar curador especial em casos de
apresentação de queixa ou representação, ou
de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciaisem que haja interesses de criança ou
adolescente; . ' , "
g) conheéer de ações de alimentos;,
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.
Art. 148. Compete à autoridade judiciária
disciplinar, através de portaria, ou autorizar,
mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança oú
adolescente, desacompanhado dos pais ou
responsável, elJl:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
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e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão;
li - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ l' Para os fins do disposto neste artigo,
a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de frenqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual
participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2' As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações
de caráter geral.
SEÇÃO II
Dos Serviços Auxiliares
Art. 149. Cabe ao Poder Judiciário, na
elaboração de sua proposta orçamentária,
prever recursos para manutenção de equipe
interprofissional, destinada a assessorar a
Justiça da Infância e da Juventude.
Art. 150. Aos agentes de proteção da infância e da juventude incumbirá exercer as
atividades que lhes forem atribuídas pela autoridade judiciária, podendo compor quadro
próprio da Administração ou corpo de voluntários nomeados, a título gratuito, dentre pessoas idôneas, de ilibada conduta moral e so·
cial, ouvido o Mi,nistério Público, nos termos
que dispuser a legislação local, vedados o porte de arma e uso de brasões e insígnias.
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Aos procedimentos regulados
nesta lei aplicam-se subsidiariamente as nor·
mas gerais previstas na legislação processual
pertinente.
Art. 152. Se a medida judicial a ser ado·
tada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar
de ofício as providências necessárias, ouvido
o Ministério Público.
Art. 153. Aplica-se às multa~ o disposto
no art. 213 desta lei.
SEÇÃO II
Da Perda e da Suspensão
do Pátrio Poder
Art. 154. O procedimento para a perda
ou a suspensão do pátrio poder terá início
por provocação do Ministério Público ou de
quem tenha legítimo interesse.
Art. 155. A petição inicial indicará:
I - a autoridade judiciária a que for dirigida;
11 - o nome, o estado civil, a profissão
e a residência do requerente e do requerido,
dispensada a qualificação em se tratando de
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pedido formulado por representante do Ministério Público;
In - a exposição sumária do fato e o pedido;
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas
e documentos. .
Art. 156. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátriQ
poder, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea,
mediante termo de responsabilidade.
Art. 157. O requerido será citado para,
no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta
escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.
Parágrafo único. Deverão ser esgotados
todos os meios para a citação pessoal.
Art. 158. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo
do próprio sustento e de sua família, poderá
requerer, em cartório, que lhe seja nomeado
dativo, ao qual incumbirá a apresentação de
resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.
Art. 159. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou
a requerimento das partes ou do Ministério
Público.
.
Art. 160. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias,
salvo quando este for o requerente, decidindo
em igual prazo.
§ 1° Havendo necessidade, a autoridade
judiciária poderá determinar a realização de
estudo social ou perícia por equipe interprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.
§ 2' Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que
possível e razoável, a oitiva da criança ou
adolescente.
Art. 161. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao
Ministério Público, por 5 (cinco) dias, salvo
quando este for o requerente, designando,
desde logo, audiência de instrução e julgamento. § 1° A requerimento de qualquer das
partes, do Ministério Público, ou de ofício,
a autoridade judiciária poderá determinar a
realização de estudo social ou, se possível,
de perícia por equipe interprofissional.
§ 2· Na audiência, presentes as partes e
o Ministério Público, serão ouvidas as teste.munhas, colhendo-se oralmente o parecer
técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público,
.pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um,
prorrogável por mais 10 (dez). A decisão será
proferida na audiência, podendo a autori(ljide judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5
(cinco) dias.

Art. 162. A sentença que decretar a perda"ou a suspensão do pátrio poder será averbada à margem do registro de nascimento
da criança o~ adolescente.
SEÇÃO III
Da Destruição da Tutela
Art. 163. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção
de tutor previsto na lei processual civil e,
no que couber, o'disposto na Seção an,terior.
SEÇÃO IV
Da Colocação em Família Substituta
Art. 164. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:
I - qualificação completa do requerente e
de seu eventual cônjuge, ou companheiro,
com expressa anuência deste;
li - indicação de eventual parentesco do
requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;
III - qualificação completa da criança ou
adolescente e de seus pais, se conhecidos;
IV - indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma
cópia da respectiva certidão;
V - declaração sobre a-existência de bens,
direitos ou rendimentos relativos à criança
ou ao adolescente.
Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos.
Art. 165. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do pátrio
poder, ou houverem aderido expressamente
ao pedido de colocação em família substituta,
este poderá ser formulado diretamente em
cartório, em petição assinada pelos próprios
requerentres.
Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais, eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se pór termo as
declarações.
Art. 166. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe
interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso
de adoção, sobre o estágio de convivência.
Art. 167. Apresentado o relatório social
ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que
possível, a criança ou o adolescente, far-se-á
vista dos autos ao Ministério Público, pelo
prazo de 5 (cinco) dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.
Art. 168. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do
pátrio poder constituir pressuposto lógico da
medida principal de colocação em família
substituta, será observado o procedimento
contraditório previsto nas Seções n e nI deste Capítulo.
Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos
mesmos autos do procedimento, observado
o disposto no art. 35 desta lei.
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Art. 169. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no art. 32 e, quanto à adoção, o contido no art. 47 desta lei.
SEÇÃO V
Da Apuração de Ato I!1fracional
Atribuído a Adolescente
Art. 170. O adolescente apreendido por
força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
Art. 171. O adolescente apreendido em
flagrante de ato infracional será, desde logo,
encaminhado à autoridade policial competente.
Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de ado- ,
lescente e em se tratando de ato infracional
praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada,
que, após as providências necessárias e, conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria.
Art. 172. Em caso de flagrante de ato
infracional cometido mediante violência ou
grave ameaça a pessoa, a autoridade policial,
sem prejuízo do disposto no art. 106, parágrafo único e art. 107 desta lei, deverá:
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as
testemunhas e o adolescente;
II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
In - requisitar os exames ou perícias nece'ssários à comprovação da materialidade e
autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses
de flagrante, a lavratura do auto poderá ser
substituída por boletim de ocorrência circunstanciado.
Art. 173. Comparecendo qualquer dos
pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial,
sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante
do MinistérioPúblico, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção
da ordem pública.
Art. 174.. Em caso de não-liberação, a
autoridade policial encaminhará, desde logo,
o adolescente ao representante do Ministério
Público, juntamente com cópia do auto de
apreensão ou boletim de ocorrência.
§ I' Sendo impossível a apresentação
imediata, a autoridade policial encaminhará
o adolescente à entidade de atendimento, que
fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 2' Nas localidades onde não houver entidade de atedimento, a apresentação far-se-á
pela autoridade policial. A falta de repartição
policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo,
em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no pará'grafo anterior.
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Art. 175. Sendo o adolescente liberado,
a autoridade policial encamin!J.ará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim
de ocorrência.
Art. 176. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de patticipação de
adolescente na prática de ato infracional, a
autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.
Art. 177. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá
ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias a sua dignidade, ou que
impliquem risc0 a sua integridade física ou
mental, sob pena de responsabilidade.
Art. 178. Apresentado o adolescente, o
representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreen.são, boletim
de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com
informação sobre os antecedentes do adolescente, que será imediata e informalmente ouvido, bem como, sendo possível, seus pais
ou responsável, vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não-apresenta.Çáo o representante do Ministério Públi-CO notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar
o concurso das Polícias Civil e Militar.
Art. 179. Adotadas as pi"Ovidências a
que alude o artigo anterior, o representante
do Ministério Público poderá:
1- p'romover o arquivamento dos autos;
11- conceder a remissão;
III - representar à autoridade judiciária
para aplicação de medida sócio-educativa.
Art. 180. Promovido o arquivamento
dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.
.
§ 1· Homologado o arquivamento ou a
remissão, a autoridade ju<;lciária determin.ará, conforme o caso, o cumprimento da medida.
§ 2· Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao ProcuradorGeral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá tepresentação, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-Ia, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então, estará
a autoridade judiciária obrigada a homologar.

Art. 181. Se, por qualquer razão, o representante do Ministérjo:Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada.
§ 1· . A representação será oferecida por
petição, que conterá o breve resumo dos fatos
e a classificação do ato infracional e, quando
necesário, o rol de testemunhas, podendo ser

deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
§ 2· A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade.
Art. 182. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 183. Oferecida a representação, a
autoridade judiciária designará audiência de
apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção
da internação, observado o disposto no art.
108, parágrafo único desta lei.
§ 1· O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado.
§ 2· Se os pais ou responsável não forem
localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente.
.
§ 3· Não sendo localizado o adolescente,
a autoridade judiciária expedirá mandado de
busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4. Estando o adolescente internado será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.
Art. 184. A internação, decretada ou
mantida pela autoridade judiciária, não po.derá ser cumprida em estabelecimento prisional.
§ 1· Inexistindo na comarca entidade
com as característica definidas no art. 123
desta lei, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais. próxima.
.
.
§ 2. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção
em repartição policial, desde que em seção
isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.
Art. 185. Comparecendo o adolescente,
seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.
§ 1· Se a autoridade judiciária entender
adequada a remissão, ouvirá o representante
do Ministério Público, proferindo decisão.
§ 2· .Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocaçãe
em casa de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor,
designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de
diligências e estudo do caso.
§ 3· O advogado constituído ou o defensornomeado, no prazo de 3 (três) dias, contados da audiência de apresentação, oferecerá'
defesa prévia e rol de testemunhas.
§ 4· Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na repr~sen
tação e na defesa prévia, cumpridas as dili.gências e juntado o relatório da equipe interprofissional será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor su-
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cessivamente, pelo tempo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10
(dez), a critério da autoridade judiciária, que
em seguida proferirá decisão.
Art. 186. Se o adolescente, devidamente
notificado, não comparecer, injustificadamente à audência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data determinando sua condução coercitiva.
Art. 187. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser
aplicada em qualquer fase do procedimento,
antes da sentença.
Art. 188. A autoridade judiciária não
aplicará qualquer medida, desde que re~o
nheça na sentença:
I - estar provada a inexistência do fato;
11 - não haver prova da existência do fato;
11I - não constituir o fato ato infracional;
IV - não existir prova de ter o adolescente
concorrido para o ato infracional.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo
estando o adolescente internado, ·será imediatamente colocado em liberdade.
Art. 189. A intimação da sentença que
aplicar medida de internação ou regime de .
semiliberdade será feita:
I - ao adolescente e ao seu defensor;
11 - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.
§ 1· Sendo outra a medida aplicada, a
intimação far-se-á unicamente na pessoa do
defensor.
§ 2· Recaindo a intimação na pessoa do
adolescente, deverá este manifestar se deseja
ou não recorrer da setença.
SEÇÃO VI
Da apuração de irregularidades em
entidade de atendimento
Art. 190. O procedimento de apuração
de irregularidades em entidade governamental e não-governamental terá início mediante
portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho
Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.
Parágrafo único. Havendo motivo grave,
poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o
afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada.
Art. 191. O dirigente da entidade será
citada para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.
Art. 192. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária
designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes.
§ 1· Salvo manifestação em audiência, as
p'artes e o Ministério Público terão 5 (cinco)
dias para oferecer alegações finais, decidindo
a autoridade judiciária em igual prazo.
§ 2· Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade
governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediata-
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mente superior ao .do afastado, marcando
prazo para a substituição.
§ 3' Antes de aplicar quaisquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências o processo será extinto, sem julgamento de mérito.
§ 4' A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de
atendimento.
SEÇÃO VII
Da apuração de infração administrativa
às normas de proteção à criança
e ao adolescente
Art. 193. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração
às normas de J?roteção à criança e ao adolescente terá inicio por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou
auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado
por duas testemunhas, se possível.
§ I' No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas
impressas, especificando-se a natureza e as
circunstâncias da infração.
§ 2' Sempre que possível, a verificação
da infração seguir-se-á a lavratura do auto,
certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento.
Art. 194. O requerido terá prazo de 10
(dez) dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita:
I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;
II - por oficial de justiça ou funcionário
legalmente habilitado, que entregará cópia
do auto ou da representação ao requerido,
ou a seu represent:;lUte legal, lavrando certidão;
III-por,via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido
ou seu representante legal;
IV -por edital, com prazo dé 30 (trinta)
dias, se incerto ou não sabido o paradeiro
do requerido ou de seu representante legal.
Ar!. 195. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará
vista dos autos ao Ministério Públioo, por
5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.
Ar!. 196. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade
do artigo anterior, ou, sendo necessário, de:signará audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Colhida a prova oral,
, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério
Público e o procurador do requerido, pelo
tempo de 20 (vinte) minutos para cada um,
prorrogável por mais de 10 (dez), a critério
da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença.
CAPÍTULO IV
Dos Recursos
Art. 197. Nos procedimentos afetos à'
Justiça da Infância e da Juventude fica adotado .o sistema recursal do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1973, e suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações:
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a) expedir notificações para colher depoiI - os recursos serão interpostos indepenmentos ou esclarecimentos e, em caso do náocre'ntemente de preparo;
comparecimento injustificado, requisitar
II - em todos os recursos, salvo o de agracondução coercitiva, inclusive pela polícia civo de instrumento e de embargos de declaravil ou militar;
ção, o prazo para interpor e para responder
. b) requisitar inforII!-ações, exames, períserá sempre de 10 (dez) dias;
CIas e documentos de autoridades municipais,
III - os recursos terão preferências de julestaduais e federais, da administração direta
gamento e dispensarão revisor;
ou indireta, bem como promover inspeções
IV -o agravo será intimado para, no prae diligências investigatórias;
zo de 5 (cinco) dias, oferecer resposta e indic) requisitar informações e documentos a
car lJ.S peças a serem trasladadas;
particulares e instituições privadas;
V -será de 48 (quarenta e oito) horas o
VII - instaurar sindicâncias, requisitar diprazo para extração, a conferência e o conligências investigatórias e determinar a inscerto do traslado;
tauração de inquérito policial, para apuração
VI - a apelação será recebida em seu efeide ilícitos ou infrações às normas de proteção
to devolutivo. Será também conferido efeito
à infância e à juventude;
suspensivo quando interposta contra setença
que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo
zelar pelo efetivo respeito aos di_da autoridade judiciária, sempre que houver
reItos e garantias legais assegurados às crianperigo de dano irreparável ou de difícil repaças e adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;
ração;
IX - impetrar mandado de segurança, de
VII - antes de determinar a remessa dos
-injunção e habeas corpus, em qualquer juízo,
autos à superior instância, no caso de apelainstância ou tribunal, na defesa dos interesses
ção, ou do instrumento, no caso de agravo,
a autoridade judiciária proferirá despacho
sociais e individuais indisponíveis afetos à
fundamentado, mantendo ou reformando a
criança e ao adolescente;
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias;
X - representar ao juízo, visando à aplicaVIII - mantida a decisão apelada ou agração de penalidade por infrações cometidas
vada, o escrivão remeterá os autos ou instrucontra as normas de proteção à infância e
à juventude, sem prejuízo da promoção da
mento à superiorinstância dentro de 24 (vinte
responsabilidade civil e penal do infrator,
e quatro) horas, independentemente de novo
pedido do recorrente; se a reformar, a remesquando cabível;
XI - inspecionar as entidades públicas e
sa dos autos dependerá de pedido expresso
da parte interessada ou do Ministério Públiparticulares de atendimento e os programas
co, no prazo de 5 (cinco) diás, contado da
de que trata esta lei, adotando de pronto as
medidas administrativas ou judiciais necesintimação.
Art. 198. Contra as decisões proferidas
sárias à remoção de irregularidades porvencom base no art. 148 caberá recursos de apetura verificadas;
lação.
XII - requisitar força policial, bem como
Art. 199. As funções dó Ministério PÚa colaboração dos serviços médicos, hospitablico, .previstas nesta lei, serão exercidas nos
lares, educacionais e de assistência social, pútennos da respectiva Lei Orgânica.
blicos ou privaçlos, para. o dese1!1penhóde
suas atribuições.
.
Art. 200. Compete ao Ministério Públi§ I' A legitimação dei Ministério Público
co:
I - conceder a remissão como fOrma de
para as ações cíveis previstas neste artigon~6
exclusão do processo; .
impede a de ter~elros, nas mesmas hipótese$; ,
II - promover e acompanhar os procedisegundo dispuserem a Constituição Federal
mentos relativos às infrações atribuídas a
e esta lei.
adolescentes;
§ 2' As atribuições constantes deste artic
III - promover e acompanhar as ações de
go não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público.
alimentos e os procedimentos de suspensão
§ 3' O representante do Ministério PÚe destituição do pátriç> poder, nomeação e
blico, no exercício de suas funções, terá livre'
remoção de·tutores, curadores e gUardiões,
bem como oficiar em tudos os demais proceacesso atado local onde se encontre cda~ça
ou adolescente:
"
"
.
dimentos da competência da Justiça da Infân~
§ 4' O' representante do MinÍstério PÚcia e da Juventude;
IV -promover, de ofício ou por solicitablico será re~ponsável pe)ü uso indevidocÍas
ção dos interessados, a especialização e a Íns-' informações 'documentos' que requisitar,
crição de hipoteca legal e a prestação de con-' nas hipóteses legais de sigilo.
tas dos tutores, curadores e quaisquer admi-,'
§ 5' Para o exercício da atribuição de que
nistradores de bens de crianças e adolescentes
trata o inciso VIII deste artigo, poderá o re- ,
nas hipóteses do art. 98 desta lei;
presentante do Ministério Público;
V - promover o inquérito civil e a ção civil '
,a) reduzir a termo as declarações do reclapública para a proteção dos interesses indivi-. mente, instaurando o competente procediduais, difusos ou coletivos relativos à infância
mento, sob sua presidência;
e à adolescência, inclusive os definidos no'
b) enteder-se diretamente com a pessoa
inciso II do § 3' do art. 220 da Constituição
ou autoridade reclamada, em dia, local e hoFederal;
rário previamente notificados ou acertados;
c) efetuar,recomendações, visando à meVI - instaurar procedimentos administra-o
lhoria dos serviços públicos e de relevância
tivos e, para instruí-los:
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pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.
Art. 201. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos
direitos e interesses de que' cuida esta lei,
hipótese em que terá vista dos autos depois
das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.
Art. 202. A intimação do Ministério PÚblico, em qualquer caso, será feita pessoalinente.
Art. 203. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito,
que será declarada de ofício pelo juiz ou a
requerimento de qualquer interessado.
Art. 204. As manifestações processuais
do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.
CAPÍTULO VI
DoAdvogad~

Art. 205. A criança ou o adolescente,
seus pais ou responsável, e qualquer pessoa
que tenha legítimo interesse na solução da
lide poderão intervir nos procedimentos de
que trata esta lei, através de advogado, o
qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça.
Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que
dela necessitarem.
Art. 206. Nenhum adolescente a quem
se atribua a p.rática de ato infracional, ainda
que ausente ou foragido, será processado sem
defensor.
§ 1" Se o adolescente não tiver defensor,
ser-Ihe-á nomeado pelo juiz, ressalvaço o direito de, a todo tempo, constituir outro de
sua preferência.
.
§ 2' A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só feito
do ato.
§ 3" Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado
ou, sendo constituído, tiver sido indicado por
ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.
CAPÍTULO VH
Da proteção judicial dos interesses
individuais, difusos e coletivos
Art. 207. Regem-se pelas disposições
desta lei as ações de responsabilidade por
ofensa aos direitos assegurados à criança e
ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular:
I - do' ensino obrigatório;
H - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
IH - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos
de idade;
IV - de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e
assistência à saúde do educando do ensino
fundamental;
VI - de serviço de assistência social, visando à proteção à família, à maternidade,
à infância e à adolescência, bem como ao
amparo às crianças e adolescentes que dele
necessitem;
VH - de acesso às ações e serviços de saúde;
VIH - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.
Parágrafo único. As hipóteses previstas
neste artigo não excluem da proteção judicial
outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência,
protegidos pela Constituição Federal e pela
lei.
Art. 208. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde
ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para
processar a causa, ressalvadas a competência
dos Tribunais Superiores.
Art. 209. Para as ações cíveis fundadas
em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente:
I - o Ministério Público;
.
H - a União, os Estados, os MUIíicípios,
o Distrito Federal e os Territórios;
IH - as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.
§ l' Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União
e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que trata esta lei.
§ 2" Em caso de desistência ou abandono
da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa.
Art. 210. Os órgãos públicos legitimados
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial.
Art. 211. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis
todas as espécies de ações pertinentes.
§ 1" Aplicam-se às ações previstas neste
Capítulo as normas do Código de Processo
Civil.
§ 2" Contra atos ilegais ou abusivos de
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder PÚblico, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental,
que se regerá pelas normas da lei do mandado
de segurança.
Art. 212. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providênéias que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.

Junho de 1990

§ 1" Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.
§ 2" O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anteriór ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido
do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixândo prazo razoável para o
cumprimento do preceito.
§ 3" A multa só será exigível do réu após
o trânsito em julgado da sentença favorável
ao autor, mas será deVIda desde o dia em
que se houver configurado o descumprimento.
Art. 213. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respecitvo município.
§ 19 As multas não recolhidas até 30
(trinta) dias após o trânsito em julgado da
decisão, serão exigidas através de execução
promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
§ 2" Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta
com correção monetária.
Art. 214. O juiz poderá conferir efeito
suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
Art. 215. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder PÚblico, o juiz determinará a remessa de peças
à autoridade competente, para apuração da
responsabilidade civil e administrativa do
agente a que se atribua a ação ou omissão.
Art. 216. Decorridos 60 (sessenta) dias
de trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério
Público, facultada igual iniciativa aos demais
legitimados.
.
Art. 217. O juiz condenará a associação
autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 4" do
art. 20 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.
Parágrafo único. Em caso de litigância de
má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por
perdas e danos.
Art. 218. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.
Art. 219. Qualquer pessoa poderá e o
servidor público deverá provocar a iniciativa
do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de
ação civil, e indicando-lhe os elêmentos de
convicção.
Art. 220. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conheci-
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mento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peça~ ao Ministério Público para as providêncIas cabíveis.
'
Art. 221. Para instruir a petiçãb inicial,
o interessado poderá requerer às autoridades
competentes as certidões e informações que
julgar necessárias, que serão fornecidas no
prazo de 15 (quinze) diás.
Art. 222. O Ministério Público poderá
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil,
ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10
(dez) dias úteis.
§ 1°, Se o órgão do. Ministério Público,
esgotadas todas as diligências, se convencer
da inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
§ 2' Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave,
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.
§ 3' Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão
do Conselho Superior do Ministério Público,
poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão
juntados aos autos do inquérito ou anexados
às peças de informação.
§ 4' A promoção de arquivamento será
. submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme
dispuser o seu Regimento.
§ 5' Deixando o Conselho Superior de
homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.
Art. 223. Aplicam-se subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei n' 7.347,
de 24 de iulho de 1985.
TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações
Administrativas
CAPITULO I
Dos Crimes
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 224. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do
disposto na legislação penal.
Art. 225. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da Parte Geral do
Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
Art. 226. Os crimes definidos nesta lei
são de ação pública incondicionada.
SEÇÃO II
Dos crimes em espécie
Art. 227. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigenté de estabelecimento de aten-

ção à saúde de gestante de manter registro
das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta lei, bem como
de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração
de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neo, nato:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Parágrafo único - Se o crime é culposo:
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis)
meses, ou multa.
Art. 228. Deixar o médico, enfermeiro
ou dirigente de estabelecimento de atenção
à saúde de gestante de identificar, corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião
do parto, bem como deixar de proceder aos
exames referidos no art. 10 desta lei:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Parágrafo único - Se o crime é culposo:
Pena - detenção de 2 (dois) a 6 (seis)
meses, ou multa.
Art. 229. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua
apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Parágrafo único - Incide na mesma pena
aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.
Art. 230. Deixar a autoridade policial
responsável pela apreensão de criança ou
adolescente de fazer imediata comunicação
à autoridade judiciária competente e à família
do apreendido ou à pessoa por ele indicada:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois anos.
Art. 231. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura:
Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos.
§ l' Se resultar lesão corporal grave:
Pena - reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 2' Se resultar lesão corporal gravíssima:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos.
§ 3' Se resultar morte:
Pena - reclusão de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.
.
Art. 233. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata
liberação de criança ou adolescente, tão logo
tenha conhecimento da ilegalidade da
apreensão:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 234. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em benefício de
adolescente privado de liberdade:
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Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 235. Inwedir ou embaraçar a ação
de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério
Público no exercício de função prevista nesta
lei:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
Art. 236. Subtrair criam ou adolescente
ao poder de quem o tem sob sua guarda em
virtude de lei ou ordem judicial, com o fim
de colocação em lar substituto:
Pena-reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos,
e multa.
.
Art. 237. Prometer ou efetivar a entrega
de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga
I ou recompensa:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.
Art. 238. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou
adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de
obter lucros:
Pena: reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos,
e multa.
Art. 239. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único.. Incorre na mesma pena
quem, nas condições referidas neste artigo,
contracena com criança ou adolescente.
Art. 240. Fotografar ou publicar cena de
sexo explícito ,ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos.
Art. 241. Vender, fornecer, ainâa que
gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente arma, munição
ou explosivo:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
Art. 242. Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, à criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa, se o fato não constitui
crime mais grave.
Art. 243: Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo
seu reduzido potencial, sejam incapazes de
'provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
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CAPÍTULO II
Art. 250. Transportar criança ou adolesDas infrações administrativas
cente, por qualquer meio, com inobservância
Art. 244. Deixar o médico, professor ou
do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta lei:
responsável por estabelecimento de atenção
Pena de 3 (três) a 20 (vinte) salários de
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola
referência, aplicando-se o dobro em caso de
ou creche, de comunicar à autoridade cQmpereincidência.
tente os casos de que tenha conhecimento,
Art.' 251. Deixar o responsável por dienvolvendo suspeita ou confirmação de
versão ou espetáculo público de afixar, em
maus-tratos contra criança ou adolescente:
lugar visível e de fácil acesso, à entrada no
Art. 245. Impedir o responsável ou funlocal de exibição, informação destacada socionário de entidade de atendimento o exerbre ~ natureZa da diversão ou espetáculo e
cício dos direitos constantes dos incisos lI,
a faixa etária especificada no certificado de
classificação.
m, VII, VIII e XI do art. 124 desta lei:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláPena-multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários
rios de referência, aplicando-se o dobro em
de referência, aplicando-se o dobro em caso
caso de reincidência.
de reincidência.
Art. 246. Divulgar, total ou parcialmenArt. 252. Anunciar peças teatrais, filmes
te, sem autorização devida, por qualquer
ou quaisquer representações ou espetáculos,
meio de comunicação, nome, ato ou docusem os limites de idade a que não se recomento de procedimento policial, administramendem:
tivo ou judicial relativo a criança ou adolesPena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salácente a que se atribua ato infracional:
rios de referência, duplicada em caso de reinPena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá- cidência, aplicável, separadamente, à casa de
rios referência, aplicando-se o dobro na rein- espetáculo e aos órgãos de divulgação ou pucidência.
blicidade.
I
§ 1" Incorre na mesma pena quem exibe,
Art. 253. trasmitir, através de rádio ou
total ou parcialmente, fotografia de criança
televisão, espetáculo em horário diverso do
ou adolescente envolvido em ato infracional,
,__aEtorizado ou _~em avis2 de sua classificação:
por qualquer ilustração que lhe diga respeito
Pena - multa de 20 (vinte) a 100 (cem)
ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos,
salários de referência; em caso de reincidênde forma a permitir sua identificação, direta
cia a autoridade judiciária poderá determinar
ou indiretamente.
a suspensão da programação da emissora por
§ 2° Se o fato for praticado por órgão
até 2 (dois) dias.
.
de imprensa ou emissora de rádio' ou televisão; além da pena prevista neste artigo, a
Art. 254. Exibir filme, trailer, peça,
autoridade judiciária poderá determinar a amostra ou congênere classificado pelo órgão
apreensão da publicação ou suspensão da competente como inadequado às crianças ou
programação da emissora até por 2 (dois)
adolescentes admitidos ao espetáculo:
dias, bem como da publicação do periódico
Pena - multa de 20 (vinte) a 100 (cem)
até por 2 (dois) números.
salários de referência; na reincidência a autoArt. 247. Deixar de apresentar à autori- ridade judiciária poderá determinar a suspendade judiciária de seu domicílio, no prazo são do espetáculo ou o fechamento 'doestabede S. (cinco) dias, com o fim de regularizar lecimento por até 15 (quinze) dias..
aguarda,' adolescente trazido de outra coArt. 255.. Vender' ou locar a criança ou
marca para a prestação de serviço doméstico,
adolescente fita de programação em vídio,
mesmo que autorizado pelos pais ou respoem desacordo com a ciassificação atribuída
sável:
,.
'
Pena---" multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá- pelo órgão competente:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se dobro em carios de referência; em caso de reincidência,
so de reincidência, indepentemente das desa autoridade judiciária poderá determinar o
pesas de retorno do adolescente, se for o cafechamento do estabelecimento por até 15
so.
(quinze) dias.
Art. 248. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder
Art. 256! Descumprir obrigação constanou decorrentes de'tutela ou guarda; bem as- te dos arts. 78 e79 desta lei:
sim determinação da autoridade judiciária ou
Pena --: multa de) -(três) a 20 (vinte) saláConselho Tutelar:
rios de referência, duplicando-se a pena em
Pena-multa de3 (três) a 20 (vinte) salários
Caso de reincidência, sem prejuízo de apreende referência, aplicando-se o dobro em caso
ção da revista ou pulicação.
de reincidência.
Art. 257. Deixar o responsável pelo esArt. 249. Hospedar criança ou adolescentabelecimento ou o empresário. de observar
te, desacompanhado dos pais ou responsável
ou sem autorização escrita destes, ou da auto- o que dispõe esta lei sobre o acesso de crianças ou adolescente aos locais .de diversão,
riadade judiciária, em hotel, pensão, motel
ou sobre sua participação no espetáculo:
ou congênere:
Pena - múlta de'3 (três) a 2Ô (vinte) saláPena-multa de 10 (dez) a 50 (cinqüenta)
rios de referência em caso de reincidência
salários de referência; em caso de reincidêna aptoridade judiciária poderá determinar o
cia, a autoridade judiciária poderá determifechamento do estabelecimento por até 15
nar o fechamento do estabelecimento por até
(quinze) dias.
15 (quinze) dias.

J unho de 1990

DISPOSIÇÕES FINAIS
E TRANSITÓRIAS
Art. 258. A União, no prazo de 90 (no.
venta) dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos
às diretrizes da política de atendimento fixados no art. 88 desta lei e ao que estabelece
o título V do Livro 11.
Parágrafo único. Compete aos Estados e
Municípios promover a adaptação de seus órgãos e programas às diretrízes e princípios
estabelecidos nesta lei.
Art. 259. Os contribuintes do imposto
de renda poderão abater da renda bruta
100% (cem por cento) do valor das doações
feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional de defesa
da Criança e do Adolescente, observado o
seguinte: .
I - limite de 10% (dez por cento) da renda
bruta para pessoa física;
11 -limite de5% (cinco por cento) da renda bruta para pessoa jurídica.
§ 1" As deduções a que se refere este artigo não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do imposto de renda,
nem excluem ou reduzem outros benefícios
ou abatimentos e deduções'em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade pública.
, § 2" Os Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização através
de planos de aplicação, das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a form,a de guarda de criança ou
adolescente órfão ou abandonado, na forma
do disposto no art. 227, § 3", VI, da Constituição Federal.
Art. 260. A falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a
que se referem os arts. 90, parágrafo único,
e 91 desta lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer
a entidade.
Parágrafo único. A União fica autorizada
a repassar aos Estados e Municípios, e os
Estados aos Municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta
lei, tão logo estejam criados os Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente
nos seus respectivos níveis.
.
Art. 261. Enquando não instalados os
Conselhos Tutelares, as atribuições e eles
conferidas serão exercidas pela autoridade
judiciária.
Art. 262. O Decreto-Lei n" 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
1) "Art.121.
..
§ 4" No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão,
arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge
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ra. Esta Casa não é uma fábrica de leis. Aqui
ap,ovar o projeto mãis importante desta Leestamos para fazer leis, discuti-las e deba·
gislatura: o Estatuto da Criança e do Adolestê·las com a sociedade, como foi esta leis
cente. (Palmas nas galerias.) Diria' mesmo
que interpretam o sentimento do povo brasi- .
que, após a elaboração do texto constitucioleiro. Muito obrigado. Parabéns a esta Casa.
nal, reputo ser este o projeto mais importçmte
(Palmas.)
aqui votado, pois assegura os direitos das
crianças e dos adolescentes.
§ 7' Aumenta-se a pena de um terço, se
O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)
ocorrer qualquer das hipóteses do § 4' do
Mais do que isso, Sr. Presidente, esse esta- Concedo a palavra ao nobre Deputado
art. 121.
.
tuto estabelece toda uma filosofia, toda uma
Nelson Aguíar.
§ 8' Aplica-se à lesão culposa o disposto
orientação para as entidades governamentais
C) SR. NELSON AGUIAR (PDT - ES.
e para a sociedade como um todo, preserno § 5° do art. 121."
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
3) "Art. 136. .
"'(
.
vando a criança e o adolescente e óaiIdo-lhes
Sr" e Srs. Deputados, quero fazer minhas
proteção.
as palavras do Deputado Robson Marinho,
§ 3' Aumenta-se a pena de 113 (um terSr. Presidente, sou um homem público vino tocante aos agradecimentos feitos a V.
vido, tarimbado, mais me sinto emocionado
ço), se o crime é praticado contra pes~oa meEx', às Deputadas Sandra Cavalcanti e Rita
nor de 14 (quatorze) anos."
,
porque tive o privilégio, na experiência como
4) "Art. 213. .
.
Prefeito de minha cidade, São José dos Cam-' Camata e aos demais membros da Comissão
Especial que elaborou o substitutivo do proParágrafo único. Se a ofendida é menor , pos, de dar a decisão política de preservar
o trabalho em favor da criança e do adoles- , jeto que acaba de ser apresentado. Mas não
de 14 (q(JOtorze) anos:
podia deixar de dizer que esse projeto não
Pena --'- reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez)
cente, num programa que se tornou exemplo
tem.dono. Ele é da sociedade brasileira, mais
para outros países. Oxalá o Governo e a soanos."
precisamente da criança e do adolescente do .
5) "Art. 214. .
,
.
ciedade entendam esta decisão da Câmara
Brasil. (Palmas.)
,
dos Deputados, que aprovou o Estatuto da
Parágrafo único. Se o ofendido é menor
Nasceu das dores de parto de uma socieCriança e do Adolescente.
de 14 (quatorze) anos:
dade cansada de ver as suas crianças tiraniPara fazer justiça, Sr. Presidente, Sr!' e
Pena - reclusão de 3 (três) a 9 (nove)
zadas pela fome, pela miséria, pelo confinaanos."
Srs. Deputados, cumprimento cada um dos
mento e pelas prisões.
parlamentares pela votação unânime que tiArt. 263. O art. 102 da Lei n' 6.015, de
. Durante o período em que presidi a Subco31 de dezembro de 1973, fica acrescido do
vemos aqui. Temos de fazer justiça à Depu'missão da Família, da Criança, do Adolesseguinte item:
tada Sandra Cavalcanti, Presidente da Cocente e do Idoso, pude presenciar o clamor
"Art. 102. .
..
missão Especial dos Direitos da Criança e
da sociedade, pude senti-lo de perto, porque
do Adolescente, pela maneira democrática
recebi, naquela época, cerca de 17 mil pro6') a perda e a suspensão do pátrio poder."
e decidida com que presidiu os trabalhos.
posta escritas de todos os recantos do País,
Art. 264. A Imprensa Nacional e demais
Também temos de fazer justiça à Deputada
solicitando providências no sentido de podergráficas da União, da administração direta
Rita Camata, Relatora do projeto. Graças
mos resgatar os meninos e meninas na faixa
à humildade, à simplicidade, à capacidade
ou indireta, inclusive fundações instituídas e
do abandono.
de diálogo e à abertura criada pela Deputada
mantaidas pelo Poder Público Federal, proElaborada a Constituição Federal, trata·
Rita Camata, as entidades que trabalham em
moverão edição popular do texto integral
mos da regulamentação dos dispositivos consdefesa da criança e do adolescente pu eram
deste Estatuto, que será posto à disposição
titucionais que asseguram o direito da criança
contribuir para o aperfeiçoamento técnico e
das escolas e das entidades de atendimento
e do adolescente. Foi assim que apresentei
e de defesa dos direitos da criança e do adoprofissional desta proposta.
o Projeto de Lei n' 1.506.
'
Sr. Presidente, o relatório da Deputada Ri•.
lescente.
O Projeto de Lei n' 1.506, de que sou autor,
Art. 265. Esta lei entra em vigor '90 (nota Camata teve aprovação unânime de todos
aqui protocolado em fevereiro de 1989 a que
os partiçlos políticos presentes àquela Comisventa) dias após sua publicação.
foram apensados os demais projetos versansão. Temos ainda de salientar o trabalho pioParágrafo único. Durante o período de
do sobre o mesmo tema e a emenda deste
neiro do Deputado Nélson Aguiar. Esse invacância deverão ser promovidas atividades
mesmo autor, adotada, no Senado, pela gee campanhas de divulgação e esclarecimentos
cansável companheiro há muitos anos vem
nerosidade do Senador Ronan Tito, lá aperlutando como profissional, como homem púacerca do disposto nesta lei.
feiçoada e aprovada e aqui objeto do presente
blico, fazendo campanha e trabalhando em
Art. 266. Revogam-se as leis no' 4.513,
substitutivo da Comissão Especial não me dá
defesa da criançae ,do adolescente.
de 1964 e 6.697, de 10 de outrubro de 1979
o direito de preteqder que o Estatuto tenha
(Código .de Menores), e as demais disposiEste projeto não pertence à Deputada Rita
um dono, um pai, um.tutor.
ções em contrário.
Camata, nem ao Deputado Nelson Aguiar,
Ele foi gerado no útero da Pátria e nasceu
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. mas a toda a Casa. Agora irá à consideração
das dores de parto de uma sociedade cansada
do Senado Federal, onde tenha certeza terá
Haroldo Sanford; Relator.
das atrocidades de que são vítimas seus meniaprovação unânime, através da Liderança do
nos e meninas, na imensidão do grande e
~ O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Senador Ronan Tito, autor do projeto origimaravilhoso país que Deus nos deu para tran- Os Srs. que a aprovam queiram permanal oriundo do Senado Federal, estabelecensitória morada.
necer como estão. (Pausa.)
do o Estatuto da Criança e do adolescente.
Aprovada.
Ele aqui está para ser votado, aprovado
Por último, meu agradecimento a todos
Vai ao Senado Federal.
e enviado ao Senado da República, ,onde reque estiveram envolvidos neste trabalho esticeberá a unção final da sua consagração. E
mulante.
O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente,
é preciso que seja antes mesmo da Lei OrçaV. Ex', Sr. Presidente, apoiou todas as inipeço a palavra pela ordem.
mentária, pois estamos cansados dos gordos
ciativas desta Comissão, agilizou o processo
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
orçamentos aqui votados, que a tudo servem
para a votação do requerimento que criou
- Tem V. Ex' a palavra.
menos à criança e ao adolescente.
a Comissão Especial, bem como o requeriEsposando a doutrina da proteção integral,
mento de urgência.
O SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP.
por oposição à velha doutrina da situação
SI-. Presidel1te, todas as Lideranças partiSem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
irregular e da patologia social, o Estatuto pasdárias assinaram o requerimento de urgência
sou um zeloso cumpridor do Regimento insou por rigorosa revisão de conceitos e de
urgentíssima, que possibilitou a votação deste
terno da Casa, mas peço a V. Ex' qué libere,
forma, num esforço em que a Comissão tratrabalho na tarde de hoje. Aí está a resposta
neste momento, as manifestações de júbilo
balhou até l::artorze horas por dia, assessodo Congresso Nacional à sociedade brasileina Câmara dós Deputados. Acabamos de
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso
o homicídio, a pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos."
2) "Art. 129. .
:
.
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rada por uma equipe de devotados especialistas nessa área do Direito.
Não seria justo agora que alguém quisesse
ser seu tutor. Uns e outros - alguns menos
atuantes - todos fomos instrumentos da sociedade para sua elaboração. Sob nenhum
pretexto sua aprovação poderá ser postergada.
Termino, Sr. Presidente, dizendo a V. Ex~
que ergui este projeto ontem com a mesma
emoção com que há 19 anos, ergui meu primeiro filho, Nélson Júnior.
Desejo que as crianças do Brasil sejam merecedoras do mesmo carinho, do mesmo amparo e do mesmo amor que recebem nossos
filhos.
Vamos trabalhar agora porque a sociedade
estará instrumentada com um documento jurídico hábil, que lhe permitirá cobrar a quem
de direito, em defesa de nossas crianças.
Estamos elaborando a lei mais avançada
do mundo, em razão da Constituição mais
avançada neste setor. Quero agradecer, portanto, ao povo brasileiro, à Casa e a todos
que de alguma forma contribuíram para a
aprovação da melhor e mais importante lei
feita nesta Casa depois da Constituição.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra à nobre Deputada Rita
Camata.
A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
SI" e Srs. Deputados, minh'as palavras, neste
momento, são de emoção e agradecimento,
em nome do PMDB, a todos os segmentos
organizados da sociedade, que contribuíram,
decisiva e fundamentalmente, para que, neste instante, a Câmara dos Deputados -estou
certa e consciente disto - pudesse dar uma
resposta, embora devesse tê-la dado mais
cedo, a essa parcela da sociedade, futuro deste País.
Gostaria de agradecer também, a todos os
colegas da Comissão Especial da Criança e
do Adolescente, Deputados Benedita da Silva, Sandra Cavalcanti e Nelson Aguiar a contribuição ao projeto oriundo do Senado Federal (Palmas.) O Senador Ronan Tito foi uma
das pessoas que muito colaborou para que
pudéssemos estar aqui neste momento. Nosso trabalho foi exaustivo, mas reconfortante,
pois o dia de hoje marcará a libertação da
criança brasileira, grandeza maior do País.
Cumprimento todos os Parlamentares e o
Congresso Nacional, certa de que o Senado
Federal amanhã também aprovará este projeto.
Nos instrumentos elaborados para o futuro, visando à geração que aí vem, seus direitos estão assegurados pela lei que está sendo
aprovada.
Muito obrigada a todos, repito, que contribuíram para que hoje seja o dia da libertação
da criança e do adolescente do Brasil. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência se associa e às manifestações de júbilo de todos os Srs. Deputados

pela aprovação do Estatuto da Criança e do
Adolescente. O Congresso Nacional, apesardas críticas que sofre, tem cumprido rigorosamente suas atribuições e mais uma vez regulamentou um dispositivo da Constituição de
nosso País, demonstrando, com isto, que
nunca uma sessão legislativa foi tão profícua
como esta.
Neste instante, homenageando as crianças
do Brasil, gostaria de homenagear a Dr' Fátima Borges, Presidente da ex-Funabem, Presidente do atual Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência, que se encontra pre- :
sente no mezanino, dizendo que ela leva consigo a homenagem de todos os Parlamentares a todas as crianças brasileiras.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Roberto Freire.

o SR. ROBERTO FREmE (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de levantar um problema que me
parece grave: é que a decisão do Plenário
não corresponde a nova ordem constitucional
vigente no País. Os projetos cujas retiradas
foram solicitadas pelo Poder Executivo não
eram mais projetos. Já poderiam ser leis, se,
dentro de cinco sessões, não tivesse havido
recurso para que o Plenário sobre eles se pronunciasse. As Comissões são hoje terminativas. Podem transformar em lei um projeto.
Essas disposições legais da nova Constituição
asseguram, por exemplo, ao Estatuto da Defensoria Pública e ao Estatuto dos Servidores
Públicos a característica de lei, se não houver
recurso ao Plenário. Esse dispositivo do Regimento que trata de matéria sobre a qual todas
as Comissões já se pronunciaram é do sistema
anterior, que não era terminativo. A matéria,
então, necessária e compulsoriamente, ainda
viria a Plenário. Fica difícil imaginar a possibilidade, depois de todas as Comissões terem
votado, de o Plenário dizer, sem que hou'vesse recurso, que a matéria não era lei e
que poderia ser retirada. Acho que é uma
questão de indagação. Portanto, solicito à
Mesa que faça essa indagação à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação desta
Casa, a fim de que, se ela não tem poder
de reformular a: decisão do Plenário, pelo
menos se crie jurisprudência para decisão de
casos futuros. Não podemos continuar com
essa situação: o Governo retirando projetos,
quando as Comissões, nos termos regimel'l.tais, já deliberaram sobre seu mérito e determinaram, com o processo de suas análises,
que poderiam ser transformados em lei.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado Roberto Freire, existem
duas partes nesta questão de ordem. A primeira diz respeito ao fato de que essas mensagens são anteriores ao novo Regimento Interno. As comissões, nessa fase, não tinham poder terminativo, conclusivo, ainda, e o projeto poderia ser retirado. Hoje já temos o.Regimento Interno, e a decisão foi baseada nele.
Vou ler o art. 104 do Regimento interno.
"Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andarnen-
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to, será requerida pelo Autor ao Presidente da Câmara, que, tendo obtido as
informações necessárias, deferirá ou não
o pedido, com recurso para o Plenário.
§ 1" Se a proposição já tiver pareceres favoráveis de todas as Comissões
competentes para opinar sobre o seu mérito, ou se ainda estiver pendente do pronunciamento de qualquer delas, somente ao Plenário cumpre deliberar, observado o art. 101, lI, b, 1."

Então, V. Ex' nota que foi tudo rigorosamente feito nos termos do Regimento Interno. Portanto, caberia decisão única e exclusivamente ao Plenário. A Comissão Técnica
já teria opinado e só o Plenário, que é o
órgão soberano da Casa, pode decidir a ques'tão.

o SR. ROBERTO FREmE - Sr. Presidente, a indagação que faço é exatamente
sobre esse parágrafo, que repete o do Regi·
mento anterior, quando não havia o poder
tenninativo das Comissões.
Quero esclarecer que, depois de passar por
todas as Comissões, o projeto é quase lei,
porque, se o plenário deliberar sobre o mérito, é lei, pelo menos numa das Casas. Não
nos cabe mais definir se vamos deliberar
pela sua retirada ou não, até porque, passadas cinco sessões sem interposição de recurso
para o Plenário, é enviado, como lei da Câmara, para análise do Senado.
É a indagação que faço, em relação ao entendimento do texto, não pela decisão da Mesa no caso concreto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem razão V. Ex' nobre Deputado Roberto Freire. Valeu como indagação.
O Sr. Jorge Leite - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jorge Leite, pedindo a S. Ex' que seja breve,
porque temos cerca de 15 matérias para votar.

O SR. JORGE LEITE (PMDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quase
nunca uso da tribuna. Venho aqui uma vez
ou outra, e V. Ex' me pede rapidez.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre Depútado, é antiregimental fa-'
lar nesta hora. No entanto, se V. Ex' quiser,
até 30 minutos lhe serão concedidos num período regimental. Mas, neste momento, é anti-regimental.
O SR. JORGE LEITE - Já havia pedido
a palavra, e V. Ex' me preteriu.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-, Naquele momento também era anti-regimental.
O SR. JORGE LEITE - Agradeço a V.
Ex' Voltarei ao assunto do Estatuto do Menor, a fim de registrar meus aplausos à Comissão que trabalhou exaustivamente para a
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aprovação de matéria tão importante para

o País.
Parabenizo os Deputados Nelson Aguiar,
Sandra Cavalcanti, Rita Camata e especialinente os que tratam diretamente das crianças
abandonadas e carentes, sobretudo daquelas
que não têm sequer assistência alguma. Parabenizo os funcionários da antiga Escola XV
de Novembro, depois Fundação do Bem-Estar do Menor, que cuidarão do menor carente.
Sr. Presidente, espero que o projeto saia
do papel e passe para a prátíca da assistência
dessas crianças carentes e abandonadas. Quero parabenizar também a Dl" Fátima Borges,
que está à frente do grande projeto que é
a escola abertal que tem como núcleo a Escola XV de Novembro, situada à Rua Quintino
Bocaiúva, exatamente onde existe um parque
profissionalizante, onde as crianças aprendem de maneira diferente: entram de manhã,
são assistidas, alimentados, aprendem a profissão e voltam para suas casas.
Encerrando, atendendo ao apelo de V.
Ex', quero parabenizar a nova instituição que
vai pôr em prática o Estatuto do Menor, o
Plano Nacional do Menor, especialmente a
nova Presidente, Dl" Fátima Borges, que" tenho certeza, juntamente com seus funcionários desempenhará esse papel voltado para '
o interesse da criança.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Eraldo Tinoco.
O SR. ERALDO TINOCO (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com a aprovação do Estatuto da Criança fui Relator da Subcomissão da Família, do
Menor e do Idoso, na Constituinte, quando
teve início o;grande debate que resulta hoje
neste texto tão avançado - quero congratular-me com esta Casa, com as Deputadas Rita
Camata e Sandra Cavalcanti - que presidiu
a Comissão Especial - e com todos aqueles
que cuidaram dessa matéria. Estou muito feliz po~ ver essa lei aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OliVeira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeremos a Vossa Excelência urgência para votação imediata do Projeto de Lei
n9 5.405, de 1990, do Senado Federal, que
"Estabelece novas disposições penais e processuais penais para os crimes de seqüestro
e extorsão mediante seqüestro, e dá outras
providências".
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT - Gas·
tone Righi, Líder do PTB - Genebaldo Cor·
reia, Vice-Líder do PMDB - Erico Pegoraro, Vice-Líder do PFL - Haroldo Lima,
Líder do PC do B - Robson Marinho, ViceLíder do PSDB - Paulo Paim, Vice-Líder
do PT - Roberto Freire, Líder do PCB -

Ricardo Izar, Vice-Líder do PL Abi-Ackel, pelo PDS.

Ibrahim

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
PROJETO DE LEI
N9 5.405, DE 1990
(Do Senado Federal)
Discussão única do Projeto de Lei n'
5.405, de 1989, que estabelece disposições penais e processuais penais para os
crimes de seqüestro e extorsão mediante
seqüestro, e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O Sr. Theodoro Mendes - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. THEODORO MENDES (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que o projeto de lei anunciado agora por V. Ex; conta com o beneplácito de todas as Lideranças.
Todavia, Sr. presidente, tramita na Casa
o Projeto de Lei n' 3.734, de 1989, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre os crimes hediondos, define-os, estabelece que a
prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas são insuscetíveis de anistia,
de graça, de indulto, de fiança, de liberdade
provisória, de recurso em Iióerdade, ainda
que o agente seja primário. Indago a V. Ex'
como fica o projeto de lei que tem preferência, de autoria do Poder Executivo, de
que fui Relator na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, na qual foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Entendemos que a preferência deve ser
dada ao projeto do Senado Federal, já que
foi aprovado em uma das Casas em regime
de urgência urgentíssima. O projeto do Poder
Executivo foi anexado ao projeto de lei do
Senado Federal. Daí resultou o texto substitutivo a todas as proposições que tramitavam
na Casa sobre o assuntd~
O SR. THEODORO MENDES - Sr. Presidente, este projeto está anexado ao que veio
do Senado?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sim, está.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Roberto Jefferson para, na qualidade de Relator designado pela Mesa, proferir parecer
em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n' 5.405/90 estabelece
novas disposições penais e processuais penais
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para crimes de seqüestro e extorsão mediante
seqüestro.
Quero agradecer a V. Ex', Presidente da
Comissão, que nos proporcionou a possibilidade de realizar esse estudo; aos membros
da Comissão, Deputados Saulo Queiroz, Miro Teixeira, Michel Temer e V. Ex', Deputado Inocêncio Oliveira; aos assessores da
Casa na área penal e aos técnicos do Ministério da Justiça a ajuda que nos deram nesses
dois dias, para que pudéssemos elaborar este
substitutivo e os pareceres sobre os projetos
dos Deputados Michel Temer e Miro Teixeira.
O presente substitutivo registra os Projetos
n9 s 2.105/89, de autoria do Deputado Geovani Borges; 2.154/89, de autoria do Deputado Leonel Júlio; 2.529/89, de autoria do
Deputado Horácio Ferraz; 2.334/89, de autoria do Deputado Koyu Iha; 3.734/89, de autoria do Deputado Freire Júnior; Mensagem
n" 546/89, do Poder Executivo; Projeto n'
3.874/89, de autoria do Deputado Ismael
Wanderley; Projeto n' 4.252/89, de autoria
do Deputado César Maia; Projetos n's 5.270,
5.281 e 5.375, todos do Deputado Amaral
Netto.
A matéria em foco é de natureza constitucional pela iniciativa e cumpre o preceito carente de regulamentação.
Por oportuno, temos conhecimento de que
o Sr. Presidente da República apresta-se a
enviar ao Congresso Nacional mensagem
contendo proposta de regulamentação do
Fundo Previdenciário Federal, cujos termos
irão viabilizar sua concretização, providência
colimada no presente projeto.
Finalmente, encaremos a apensação dos
projetos de lei referidos no relatório, atendel!do à disposição regimental pertinente.
E o relatório.
PROJETO DE LEI N' 5.405, DE 1990
(Projeto de Lei do Senado n9 50, de 1990)
Estabelece novas disposições penais e
processuais penas os crimes de seqüestro
e extorsão mediante seqüestro, e dá ou·
tras providências.
Relator: Deputado Roberto Jeferson
I -

Relatório

Oriundo do Senado Federal, chega a esta
Casa o Projeto de Lei n' 50, que aqui tomou
o número 5.405, de 1990, dispondo sobre e
o processo para os crimes de seqüestro e extorsão mediante seqüestro, tema que a sociedade brasileira, de uníssono, verbera e espera
deste Poder Legislativo as medidas legais que
se de todo não impedirem esse tipo de crime,
poderão dissuadir ou desestimular sua proliferação.
Constituída Comissõa nesta Casa Legislativa, sob a Presidência do Excelentíssimo Deputado Inocêncio Oliveira, que empresta a
dignidade da Primeira Vice-Presidência da
Câmara dos Deputados ao tratamento de tão
relevante qu,estão, fomos honrados com a designação de Relator, contando com a douta
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e ilustrada colaboração do nobre Deputado
Michel Temer como sub-Relator.
A matéria, nesta Casa, registra tramitação'
dos Projetos de Lei n<v 1.507-A, de 1989, do
Deputado Geovani Borges; 2.105, de 1989,
do Deputado Leonel Júlio; 2.154, de 1989,
do Deputado Horácio Ferraz; 2.529, de 1989,
do Deputado Koyu,Iha; 2.334, de 1989, do
Deputado Freire Júnior; 3.734, de 1989, do
Poder Executivo (Mensagem n9 546/89);
3.875, de 1989, do Deputado Ismael Wanderley; 4.252, de 1989, do Deputado Cesar Maia
eos de n" 5,281 e 5.355, ambos do Deputado
Amaral Netto.
Entendemos, preliminarmente, quanto à
proposição, que o Poder Legislativo não poderia perder esta importante oportunidade
para oferecer sua concreta contribuição à legislação penal, tendo em vista, ainda, pela
natureza dos crimes que vêm abalando e causando indignação e repulsa da sociedade, o
resgate do débito de regulamentação do dispositivo constituicional que pede a definição
dos crimes hediondos, entre os quais, necessariamente, se incluem o seqüestro e a extorsão.
Como se colocará adiante no Voto do Relator, que concluirá por um Substitutivo, aiém
do texto que nos chega da Câmara alta, perlustramos, detidamente, a ilustre e valiosa
contribuição dos nobres colegas desta Casa,
além de termos contado, mesmo que informalmente, com relevantes sugestões do Exm'
Sr. Ministro da Justiça, Bernardo Cabral.
É o relatório.
11 -

Voto do Reiator

A matéria em foco é de natureza constitucional, pela iniciativa e cumpre preceito carente de regulamentação.
Atende, pela sua expressão, a juridicidade
devida e à boa técnica legislativa.
Entendemos, como já explicitado no Relatório, de máxima importância albergar a regulamentação dos crimes dessa natureza, razão pela qual oferecemos à douta consideração dos nobres colegas o Substitutivo em
anexo, que dispõe sobre os crimes hediondos
e determina outras providências.
Pretendemos ressaltar que, nessa proposta, que traz a ilustre contribuição dos nobres
Colegas, é de nossa iniciativa a proposta de
criação do Presídio Federal para presos de
alta periculosidade, que nas instituições prisionais em seus Estados possam ameaçar a
ordem e a incolumidade pública.
Por oportuno, tivemos conhecimento de
que o Sr. Presidente da República se apresta
a enviar ao Congresso Nacional mensagem
contendo proposta de criação do Fundo Previdenciário Federal, cujos recursos irão viabilizar a concretização da providência colimada
no presente projeto.
Finalmente, encarecemos a apensação dos
Projetos de lei referidos no Relatório, atendendo à disposição regimental pertinente.
Sr. Presidente, concluo pela boa técnica
legisl~tiva e pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo que apresenta
à Casa.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. Deputado Roberto Jefferson, Relator.
PROJETO DE LEI N' 5.405, DE 1990
(Susbtitutivo do Relator)
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5', inciso XLm, da Consti·
tuição Federal, e determina outras provi·
dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São considerados hediondos os
crimes de latrocínio (art. 157, § 3', in fine),
extorsão qualificada pela morte (art. 158, §
29 ), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualidade (art. 159, caput, e seus §§ 19 , 2'
e 39), estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e
sua combinação com o art:223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte
(art. 267, § 19), envenenamento de água potável ou de substância alimentáicia ou medicinal, qualificado pela morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal
(Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. 1°, 29 e 39 da
Lei n9 2.889, de 19 de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2' Os crimes hediondos, a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis
de:
I anistia, graça e indulto;
II fiança e liberdade provisória.
§ l' A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime
fechado.
§ 2' Em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentada se o réu poderá
apelar em liberdade.
§ 3' A prisão temporária, sobre a qual
dispõe a Lei n' 7.960, de 21 de dezembro
de 1990, nos crimes previstos neste artigo,
terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Art. 3' A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados
ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4' O § l' do art. 60 do Código Penal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ l' A multa pode ser aumentada
se o juiz considerar que, em virtude da
situação econômica do réu, é ineficaz,
embora aplicada no máximo."

Art. 5' Ao art. 83 do Código Penal é
acrescido o seguinte inciso:
"V - cumpridos mais de dois terços
da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."
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Art. 69 Os arts. 157, § 3°; 159, caput, e
seus §§ 19 , 2' e 3'; 213; 214; 223, caput e
seu parágrafo único; 267, caput, e 270, caput,
todos do Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 157. .
.
§ 3' Se da violência resulta lesão
corporal grave, a pena é de reclusão,
de cinco a quinze anos, além da multa,
se resulta morte, a reclusão é de vinte
a trinta anos, sem prejuízo da multa."
"Art. 159. .
.
Pena Reclusão, de oito a quinze
anos.
§ l'
.
Pena reclusão, de doze a vinte
anos.
§ 2°
.
Pena reclusão, de dezesseis a
vinte e quatro anos.
§ 3'
.
Pena recclusão, de vinte e quatro a trinta anos."
"Art. 213. .
..
Pena
reclusão, de seis a dez
anos."
"Art. 214. .
.
Pena
reclusão, de seis a dez
anos."
.
"Art. 223. .
Pena - reclusão; de oito a doze anos.
Parágrafoa único. .
.
Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco anos."
"Art. 267. .
.
Pena-reclusão, de dez a quinze
anos.
"Art. 270. .
.
Pena - reclusão, de dez a quinze
anos.
Art. 7' Ao art. 159 do Código Penal fica
'lcrescido o seguinte parágrafo:
"§ 4' Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-Ia à autoridade, facilitando a libertação do Seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. "
Art. 8' Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois
terços.
Art. 9' As penas fixadas no art. 69 para
os crimes capitulados no art. 157, § 3', 158,
§ 2', 159, caput e seus §§ 1', 29 e 3', 213,
caput, e sua combinação com o art. 223, caput
e parágrafo único, 214 e sua combinação com
o art. 223, caput e parágrafo único, todos
do Código Penal, são acrescidas de metade,
respeitado o limite superior de trinta anos
de reclusão, estan<lo a vítima em qualquer
das hipóteses referidas no art. 224 também
do Códi,l!;o Penal.
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Art. 10. O art. 35 da Lei ne 6.368, de
21 de outubro de 1976, passa a vigorar acres.
cido de parágrafo único, com li seguinte redação:
"Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste Capítulo serão contados
em dobro quando se tratar dos crimes
previstos nos arts. 12, 13 e 14."
Art. 11. Fica acrescido de § 29 , renumerando-se o atual parágrafo único, o art. 112
da Lei n9 7.210, de 11 de julho de 1984 com
a seguinte redação:
'
"§ 29 Excluem-se do regime previsto neste artigo os condenados por crimes
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e por
terrorismo. "
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. peputado Roberto Jefferson, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Cóncedo a palavra ao nobre Deputado
Lysâneas Maciel.
O SR. LYSÂNEAS MACrnL (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
indago à Mesa se este projeto poderá ser votado antes do referente à política salarial,
que está em ordem de prioridade absoluta.
Estamos protelando assunto - e sei que não
é intenção da Mesa - da maior importância.
Trata-se de questão de vida, não apenas de
punição. Não devemos primeiro examinar o
problema da política salarial, que está sofrendo contínuas investidas do Governo, além
de inconstitucionais reduções? Estamos permitindo que vários processos sejam colocados
à frente dos prioritários.
Sr. Presidente, há poucos dias, aprovamos
proposição que regulamentava o presunto.
Que outros projetos serão colocados antes
do referente à política salarial? Será que exis·
tem outros presuntos para protelar a questão
salarial que o Parlamento não consegue aprovar? Pergunto-me até quando permitiremos
isso? A continuar assim, vamos adotar a polí·
tica do Ministro da Administração, que considera que a opinião pública concorda em ter
o menor dos salários mínimos do mundo. Te"
mos de votar imediatamente. Estamos relegando a segundo plano o projeto mais impor-o
tante.
Peço à Mesa que restaure sua dignidade
e tenha sensibilidade com relação a projeto
de transcendental importância, para o qual
foi votada urgência e que deve ser examinado
em primeiro lugar.

na Ordem do Dia o projeto de lei sobre política salarial.
O Sr. Roberto Jefferson pela ordem.

si:.

Presidente,

O SR. P~ESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V: Ex' a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, concluo o relat6rio na forma do substitutivo. É o voto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O Sr. Paulo Paim ordem.

Sr. Presidente, pela

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço
'a V. Ex' que quem está tentando o acordo
sobre política salarial são as Lideranças do
PMDB e do PFL.
Entendemos que a partir {jeste momento
esta Casa poderá entrar na discussão do mérito do projeto de política salarial. Sei que
há Parlamentares inscritos, e daríamos tempo
até para que as Lideranças aceitassem a porposta do PT, do PDT e de outros partidos,
para que esse projeto fosse votado na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal antes
do recesso.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência, como se trata de matéria
em votação, pede compreensão ao Deputado
Paulo Paim e ao PT, para podermos' votar
os três projetos que complementam uma lei
contra o crime organizado, contra o seqüestro, com pouca discussão. A seguir, entraríamos na discussão do projeto de política salarial.
,
Concedo a palavra ao nobre Líder do PT,
Gumercindo Milhomem.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orádor.) - Sr. Presidente, sem dúvida, teremos ainda oportunidade, na sessão de hoje, de discutir e votar
a lei de política salarial. Esta sessão, inclusive, é uma evidência de que, quando se trata
de matéria importante, sobre a qual tenha
havido dicussão amadurecida, as votações
fluem, diferentemente do que está acontecendo no presente momento no Congresso
Nacional.
Quero solicitar, então, ao Presidente, nessa linha de raciocillio, que nóS conceda o prazo de 10 minutos, para que possamos apreciar
o conjunto de projetos que serão votados.
Acredito que minha proposição haverá de
con,tar com o entendimento de todos os colegas Parlamentares, uma vez que é matéria
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ,
nova, apesar de ter sido aprovada a urgência,
- Esta Presidência informa ao Deputado Lypor unanimidade. Portanto', seria de todo
sâneas Maciel que as Lideranças pediram
conveniente que pudéssemos dispor desse
tempo porque estão reunidas, visando a um
prazo, para darmos uma olhada final, a fim
acordo sobre o projeto. A Mesa está colo- de ver como ficou o texto apresentado no
cando em votação as matérias em regime de
presente momento.
urgência urgentíssima e o projeto da política
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
salarial para adiantar os trabalhos. No entanto, posso garantir que ainda' será colocado ,- A Presidência suspende por· 10 minutos
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a'sessão e solicita aos nobres Deputados Miro
Teixeira, Roberto Jefferson e Michel Temer
que informem ao Líder do PT e aos membros
do partido quais as grandes alterações feitas
nesses projetos porque eles devem ser apro·
vados na sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A sessão vai ser suspensa. No entanto,
o Deputado Miro Teixeira, profundo conhe·
cedor da matéria, juntamente com os Depu·
tados Roberto Jefferson, que é o Relator dos
três projetos, e com os nobres Deputados
Michel Temer, Sub-Relator, e Saulo Queiroz, que também participou da Comissão, po·
derá dar suas explicações.
O Sr. Saulo Queiroz Presidente.

Pela ordem, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. SAULO QUEIROZ (PSDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
temos uma pauta muito pesada hoje. Faço,
então" uma sugestão à Mesa, no sentido de
que, no lugar de suspendermos a sessão, fizéssemos uma inversão da pauta, de tal ordem que outros projetos em regime de urgência urgentíssima pudessem ser apreciados,
enquanto os nobres colegas discutem a questão que está sendo suscitada com preferência
ao projeto anti-seqüestro.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, 'pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
o PMDB concorda com a sugestão do Depu·
tado Saulo Queiroz, pois é racional, tem sentido e com isto avançaríamos um pouco quanto a algumas outras matérias que estão na
pauta e também são polêmicas. Assim ganharíamos tempo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência,informa que distribuiu o
projeto do Senado. No entanto, existe um
substitutivo do Relator, que vai ser lido e
distribuído à Casa.
Suspendo a sessão por 10 minutos, para
que se possa tomar conhecimento da matéria
em referência.
O Sr. Roberto Jefferson ~ SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ. Sem revisão orador.) - Sr. Presidente,
há um avulso do projeto anterior e não do
projeto elaborado pela Comissão. Acho que
já esclareci aos Deputados Plínio Arruda
Sampaio e Roberto Freire que o Projeto de
Lei n9 5.405, em nossas mãos, foi o mesmo
projeto no Senado, cujo substitutivo apresentamos aqui.
Há a preocupação pelo fato de cárcere privado ter tido aumento de pena, classificado
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com crime hediondo. Essa foi a objeção feita
pelos Deputados Plínio Arruda Sampaio e
Roberto Freire. No entanto, já mostrei a S.
Ex" que no substitutivo não está cárcere privado, mas extorsão mediante seqüestro, nas
suas formas qualificadas de lesão corporal e
de resultado morte, que são classificadas como crime hidiondo. Então, parece que o avulso está confundindo os companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vamos então recolher os avulsos.
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Não
é isso, Sr. Presidente. Apenas fiz questão de
esclarecer o Deputado Plínio Arruda Sampaio e superar essa dúvida, porque cárcere
privado não está classificado como crime hediondo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Temos condições de votar o substitutivo
do Relator, desde que já tenham sido explicados ao PT todos os dispositivos constantes
da nova proposição.
O Sr. Paulo Mincarone - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. PAULO MINCARONE (PRB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
enquanto se discutem questões tão importantes, permita-me V. Ex' que faça à Mesa
uma reclamação que julgo muito importante
porque diz de perto com os nossos trabalhos.
O avulso do Projeto de Lei n' 4.866/90,
de minha autoria, que regula as locações comerciais nos shopping centers, além de mal
impresso, está com as letras ilegíveis. Tenho
recebido reclamações de todos os lugares. Fora esta, não existe no País nenhuma legislação
que regule as locações comerciais nos shopping centers. Apresentamos esta matéria para
ser estudada pela Casa, e é necessário que,
ao menos, esteja legível. Então, peço a V.
Ex' que mande reimprimir este trabalho em
letras legíveis.
Sou grato a V. Ex' e peço desculpas aos
colegas por trazer este assunto agora.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência atende o pedido do nobre
Deputado Paulo Mincarone e determina à
Secretaria da Mesa que mande reimprimir
a proposição do nobre Deputado.
O SR. PAULO MINCARONE obrigado, Sr. Presidente.

Muito

O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - peço a V. Ex'
a fineza de providenciar para este Parlamentar uma cópia do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo havido acordo de Lideranças, vamos votar a proposição.
Não há oradores inscritos.

Encerrada a discussão.
Em votação o substitutivo apresentado pelo Relator designado pela Mesa,. o nobre Deputado Roberto Jefferson, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São considerados hediondos os
crimes de latrocínio (art. 157, § 3', in fine),
extorsão qualificada pela morte' (art. 158, §
2'), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (art. 159, caput, e seus §§ 1°,2"
e 3'), estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e
sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte
(art. 267, § I'), evenenamento de água potávelou de substância alimentícia ou medicinal,
qualificado pela morte (art. 270', combinado
com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. I', 2' e 3' da
Lei n' 2.889, de I' de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2' Os crimes hediondos, a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são inscetíveis
de:
I - anistia, graça e indulto; .
II - fiança e liberdade provisória.
§ I' A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime
fechado.
§ 2' Em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade.
§ 3' A prisão temporária sobre a qual dipõe a Lei n' 7.960, de 21 de dezembro de
1990, nos crimes previstos neste artigo, terá
o prazo de trinta dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema a comprovada
necessjdade.
Art. 3' A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados
ao cumprimento de penas impostas e condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4' O § l' do art. 6Ô do Código Penal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 10 A multa pode ser aumentada
se o juiz considerar que, em virtude da
situação econômica do réu, é ineficaz,
embora aplicada no máximo."

Art. 5' Ao art. 83 do Código Penal é
acrescido o seguinte inciso:
"V - cumpridos mais de dois terços
da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."
Art. 6' Os arts. 157, § 3'; 159, caput, e
seus §§ I', 2' e 3'; 213; 214; 223, caput e
seu parágrafo único; 267, caput, e 270, caput,
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todos do Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 157. ..
..
§ 30 Se da violência resulta lesão
corporal grave, a pena é de reçlusão,
de cinco a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte
trinta anos, sem prejuízo da multa."
"Art. 159. ..
..
Pena - reclusão, de oito a quinze
anos;
§ 19
..
Pena -reclusão, de doze a vinte anos.
§ 2°
.
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte
e quatro anos.
§ 3°
..
Pena - reclusão, de vinte e quatro
a trinta anos."
"Art. 213. ..
..
Pena - reclusão, de seis a dez anos."
"Art. 214. .
.
Pena - reclusão, de seis a dez anos."
"Art. 223. ..
.
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único. ..
.
Pena - reclusão, de doze a vinte e
cinco anos."
"Art. 267.
Pena -reclusão, de dez a quinte anos.
"Art. 270. ..
.
Pena - reclusão, de dez a quinze
anos.

Art. 7' Ao a~t.159 do Código Penal fica
acrescido o seguinte parágrafo:
"§ 4' Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado terá sua pena reduzida de um a dois terços."

Art. 8' Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunicar à autoridade o bando
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois
terços.
Art. 9' As penas fixadas no art. 6' para
os crimes capitulados no art. 157, § 3', 158,
§ 2', 159, caput e seus §§ I', 2' e 3', 213,
caput, e sua combinação com o art. 223, caput
e parágrafo único, 214 e sua combinação com
o art. 223, caput e parágrafo único, todos
do Código Penal, são acrescidas de metade,
respeitado o limite superior de trinta anos
de reclusão, estando a vítima em qualquer
das hipóteses referidas no art. 224 também
do Código Penal.
Art. 10. O art. 35 da Lei n' 6.386, de 21
de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido
de parágrafo único, com a seguinte redação:
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"Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste Capítulo serão contados
em dobro quando se tratar dos crimes
previstos nos arts. 12, 13 e 14."
Art. 11. Fica acrescido de § 2°, remunerando-se o atual parágrafo único, o art. 112
da Lei n' 7.210, de 11 de julho de 1984, com
a seguinte redação:
"§ 2' Excluem-se do regime previsto neste artigo os coodenados por crime
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de en'torpecentes e drogas afins, e por
terrorismo. "

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.

o Sr. Érico Pegoraro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, antes que V. Ex'
coloque a matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ÉRICO PEGORARO - (PFL RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que seria melhor se tivéssemos possibilidade de ler o substitutivo. Estamos votando uma proposição da qual tomo
conhecimento através de uma leitura dinâmica. Estou sendo consciente. Pelo menos
gostaria de tomar conhecimento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Então V. Ex' assume a responsabilidade
de pedir o adiamento da votação?
O SR. ÉRICO PEGORARO - Sr. Presidente, quero que me dêem, pelo menos, um
avulso, para que possa saber o que vamos
votar. Estou representando o PFL e não tenho conhecimento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Líder do seu partido tem conhecimento
da matéria.
O SR. ÉRICO PEGORARO - Estou de
plantão na Liderança e preciso ler o substitutivo. Esta Casa é um Poder que se tem de
fazer respeitar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Então, peça V. Ex' verificação de votilção.
O SR. ÉRICO PEGORARO - V. E~;' entendeu errado. Quero apenas ler o substitutivo.
O Sr. Plínio Arruda Sampaio - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma proposição, com vistas a um entendimento.
Todos sabemos da responsabilidade que temos perante a opinião pública de votar J;,apidamente uma lei que agrave a punição dos
crimes de seqüestro para extorsão de dinheiro. No entanto, votar uma lei é ato muito
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grave. Fui Promotor Público e tratei de todos
e~ses crimes aqui referidos, como atentado
violento ao pudor e estupro:
Por uma questão de consciência, fico um
pouco preocupado em dar meu voto a uma
legislação'que não pude examinar. Se o projeto se limitasse ao crime de seqüestro para
extorsão de dinheiro, sobre o qual há consenso do Plenário, poderíamos aprová-lo desde
já. Porém, o Deputado Theodoro Mendes
é Promotor Público, o Deputado Ibsen Pinheiro também é Promotor Público, e, quando aqui chegarem, ficarão assustados. Será
que não haveria possibilidade de votarmos
outra matéria antes? Daqui a uma hora, leremos novamente essa matéria com calma e
então poderemos votá-la. Tenho todo o interesse em votar a proposição, mas não quero
fazê-lo sob a ameça de, hoje à noite, na TV
Globo, ser acusado de estar a favor do seqüestro. Isso certamente acontecerá, se eu
pedir adiamento da votação. Todos me conhecem, e sabem que não sou a favor disso.
O Deputado Leonel Júlio, a meu lado, é minha testemunha.

assento nesta Casa, em reunião que cont01l
com a presença do Ministro da Justiça, Bernardo Cabral, e dos Presidentes da Câmara
e do Senado, Deputado Paes de Andrade
e Senador Nelson Carneiro, resolveram que
fariam uma legislação mais ampla, que cotejasse os crimes ht;diondos, não apenas a extorsão mediante seqüestro, que seria dar proteção somente a camada mais rica da população brasileira.
Essa, a questão de ordem levantada pelo
Deputado Euclides Scalco. Todas as lideranças anuíram em ampliar - o que fizemos
na Comissão composta pelos Deputados Saulo Queiroz, Miro Teixeira, Michel Temer,
pelos técnicos do Ministério da Justiça e pela
nossa assessoria legislativa - e elaborar uma
legislação, esclarecendo quais os crimes hediondos, as agravantes na espécie e as penas
para tais crimes.
Sr. Presidente, era o esclarecimento que,
como Relator designado pela Comissão e pela Mesa, substituindo a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, gostaria de
trazer neste momento ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-A Presidência atende a ponderação de V.
Ex' e passará à votação das outras duas matérias, que têm avulsos examinados pelos órgãos técnicos da Casa. No final, votará esta
proposição.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O Sr. Roberto Jefferson - Sr. Presidente,
peço a palavra para dar uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na reuniao de terça-feira, com o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado
e os Líderes desta Casa, a idéia inicial erã
fazer uma legislação especial apenas para crime de extorsão mediante seqüestro.
O Deputado Euclides ScalcD, Líder do
PSDB, levantou uma tese. A extorsão mediante seqüestro é crime hediondo e agrava
as famílias mais abastadas.
Há um clamor nacional com relação ao latrocínio, cujo tratamento penal tem sido
brando. O estupro com lesão corporal, ou
seguido de morte, tem tido enfoque muito
relaxado por parte do Código Penal e da própria execução penal.
Como o Congresso Nacional, de repente,
vota uma lei somente relativa à extorsão mediante seqüestro, se ela importará em proteção apenas à camada mais rica da população?
Houve um acordo entre todos os Líderes
no sentido de definirmos não apenas os crimes de extorsão mediante seqüestro, mas os
crimes hediondos, como o latrocínio, o estupro com lesão corporal e o seguido de morte,
o atentado violento ao pudor, que é uma forma de estupro, a relação sexual diversa da
conjunção carnal, o envenenamento de água
potável, de alimentos, de medicamentos, o
genocídio, a tortura, o terrorismo, o tráfico
de entorpecentes e drogas afins. Na terçafeira, as Lideranças de todos os partidos com

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como V.
Ex' observa, a matéria é importante e depende de análise circunstancial por parte das lideranças dos partidos.
Peço a V. Ex' que conceda tempo para
essa análise, prosseguindo na votação de outra matéria, ou que suspenda a sessão.
O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.
O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, peço
a V. Ex' que me assegure a palavra. Se não
houver vantagem para as Lideranças, a proposta cai por si. Conforme disse o Relator,
há um texto novo, desconhecido de alguns,
que precisa ser visto.
Se houver objeção, retiro a proposta. Não
há qualquer motivação para adiar a aprovação dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência não suspenderá a sessão.
Votaremos os outros dois TJroipto~ iá anr(W
dos PI:;II1S wnussoes técnicas da Casa e que
complementam este. Essas três matérias são
impOltantes, pois duas regulamentam os dispositivos da nossa Constituição. A Presidência procederá a essa votação; depois, iniciará
a discussão do projeto de lei salarial.
Vaaos cDmeçar a votação imediatamente.
O SI', Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O sn. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. EX' a palavra.
O SIt. DOMINGOS LEOJ.'j"E!'U (PSB BA. SI~m revisão do orador.) - Primeir;tmente, indago a V. Ex' o que quer dizer a
expres,ão iplediatamente.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Após a votação das duas matérias já aprovadas por todos os órgãos técnicos, inclusive
objeto de uma Subcomissão da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, e com
avulsos distribuídos. Acredito que não há
maiores problemas quanto às outras duas matérias. Esta Presidência procederá à votação
de ambas, para, no final, argüir se há condições de votar a matéria em questão. Em caso
positivo, faremos a votação. Caso contrário,
votaremos as duas primeiras. Em seguida,
entraremos na discussão da política salarial.

crime hediondo, remetida a esta Casa pelo
Poder Executivo.
Por isso, gostaria que os demais Parlamentares se inscrevessem para discutir a matéria,
enquanto tentamos chegar a um acordo para
que possamos votá-Ia imediatamente.
O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, percebo aqui a tendência de se prolonO Sr. Theodoro Mendes - Sr. Presidente, gar a discussão sobre o momentoso tema sepeço a palavra pela ordem.
qüestro. No entanto, esta Casa tem um Regi-.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ mento Interno que determina hierarquia na
apreciação das matérias. Temos o item 1. On- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
tem, a sessão foi suspensa, e não votamos
Deputado Theodoro Mendes.
matéria que tramita em regime de urgência
o Sr. Domingos Leonelli - Permita-me, urgentíssima.
Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que faça
Sr. Presidente. não concluí minha questão
valer o Regimento, a justiça, o bom senso,
de ordem. V. Ex' respondeu que votaríamos
deixando a apreciação dessa matéria para
imediatamente as duas outras matérias para
após a discussão e votação da Lei Salarial,
podermos votar a Lei Salarial. Se prosseguirque tem primazia absoluta, pois -como dismos discutindo os outros projetos, nunca chese - tramita em regime de urgência urgentísgaremos à Lei Salarial. Peço a V. Ex" que
sima, antes da urgência das referidas leis.
resolva na prática a questão de ordem, colocando essas matérias imediatamente em votaO Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
ção. Do contrário, ficará impossível prossea palavra, pela ordem.
guirmos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.
- Concedo a palavra, pela ordem. ao nobre
Deputado Theodoro Mendes.
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto
O SR. THEODORO MENDES (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- à questão de ordem formulada pelo Deputado Domingos Leonelli, esclareço que o art.
dente, V. Ex" anunciou o projeto de lei que
155 do nosso Regimento coloca à frente, intrata dos crimes hediondos, cujo Relator nesclusive de qualquer urgência, todo projeto
ta Casa é o ilustre Deputado Roberto Jefferson. S. Ex" apresenta um substitutivo aos pro- considerado - pela maioria da Casa ou pela
maioria dos Líderes que representam essa
jetos já existentes, apensados ou aprovados
maioria - de interesse imediato da popupelo Senado Federal. A matéria é de suma
lação.
importância. Elogio o trabalho rápido e comEstou certo de que as Lideranças dos maiopetente do Deputado Roberto Jeffetson,
res partidos têm esse mesmo ponto de vista.
mas, ao mesmo tempo, devo dizer que alguColocamos este substitutivo, produto da junmas dúvidas ainda nos assaltam. Gostaria que
ção de uma série de projetos com o art. 155
houvesse Deputados inscritos para discutir
do Regimento, que não vai prejudicar os oua matéria, o que propiciaria melhor entenditros. Não vamos sair daqui sem votar a polímento entre os Parlamentares que aqui se
tica salarial.
encontram.
Quero dizer ao Deputado Domingos LeoAs dúvidas às quais faço alusão são o estunelli ,ijue cheguei atrasado porque estava na
pro ficto, a presunção de violência ficta. A
reunião das Lideranças, discutindo a polítíoa
presunção de violência ocorre quando a vítisalarial.
.
ma é menor de 14 anos, ainda que tenha
aceito ao ato sexual. Às vezes, o garoto, para
O Sr. Domingos Leonelli - Reunião só
se casar com a menina de 13 anos, por exem- com a direita, porque a esquerda não estava
plo, concorda na prática do ato sexual. O
presente.
ato pode resultar em estupro, em violência
ficta. Tenho alguma preocupação quanto ao
O SR. AMARAL NETTO - O Deputado
tema.
Renan Calheiros foi ao Palácio do Planalto
Sr. Presidente, gostaria que houvesse
levar ao Presidente da República as propostas
maior discussão sobre o tema, para votarmos
feitas na reunião dos Líderes, terminada agoainda hoje a matéria, que não pode ser adia- ra, e voltará, em meia hora, com uma decisão
da. Deixo registrado esse ponto de vista. Essa
para votarmos, seja lá como for. Espero que
matéria é muito semelhante àquela já reme- o Deputado Domingos Leonelli entenda isso.
tida ao Congresso Nacional, no Governo pasO Sr. Domingos Leonelli - Nobre Depusado, de <llltoria do atual Ministro do Supretado Amaral Netto, esta Casa não pode ficar
mo Tribunal Federal, Dr. José Celso de Mena dependência de uma facção conservadora.
llo, que tratava exatamente da definição do
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência não permitirá discussões paralelas entre os Srs. Deputados.
O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicite
ao Secretário da Mesa a leitura do art. 155
do Regimento Interno, para que o nobre Deputado Domingos Leonelli entenda minha
posição.
Eu e tantos outros Deputados que lutamos
por isso, há anos, sabemos o que ocorre em
minha cidade, onde não impona se a pessoa
é rica ou pobre para ser seqüestrada. O ilustre
Deputado César Maia, do PDT, se estiver
no plenário, poderá atestar que, em bairros
e cidades pobres, como Nova Iguaçu, chegou-se agora ao que se chama de seqüestro
a varejo. Na casa de famílias pobres, deixam
bilhetes com os seguintes dizeres: "Ou pagam
dez mil cruzeiros, ou seu filho será seqüestrado e morto".
O Deputado Domingos Leonelli deve entender que esta votação não está fora do Regimento. Garantimos a S. Ex" que a lei de
política salarial será votada. Apenas aguardamos que volte do Palácio do Planalto o Líder
do Governo, com as propostas dos Deputados Euclides Scalco, Íbsen Pinheiro e outros Líderes da Oposição.
O Sr. João Cunha - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOÃO CUNHA (PMN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, subscrevo as palavras do nobre Deputado Domingos Leonelli. Entendo o esforço de V. Ex'
por presidir esta sessão, na expectativa não
do consenso, nem da consciência da maioria
dos presentes, mas à espera das decisões do
Colégio de Líderes, reunido com o Presidente
da República. Afora os trâmites regimentais
e legais, num diálogo que me parece de loucos, de surdos e do impossível.
.
O,Plano Collor, imposto à Nação, já vazou,
fez a 1 e afundou. O Congresso Nacional
tem, brigação de, neste instante, socorrer
a classe trabalhadora brasileira - isto significa todos os assalariados brasileiros e não
apenas alguns.
Não é um diálogo de meia hora do Deputado Renan Calheiros com o Presidente Fernando Collor - que trançam os olhos e não
se entendem - que solucionará a questão.
Este Congresso não poderá ficar à espera,
deverá fazer jus à sua responsabilidade, apreciar e votar matérias e deixar que o Presidente
ass.uma, por si próprio, sua responsabilidade
histórica.
Como Deputado Federal, Sr. Presidente,
desde a época da ditadura e da Assembléia
Nacional Çonstituinte, venho denunciando o
chamado Colégio de Líderes. O Plenário des-
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ta Casa perdeu a validade, pois estamos aqui
apenas para apertar botões em nome das Lideranças. Recuso este papel e o faço desde
a época da Assembléia Nacional Constituinte. Em que pese ao esforço de V. Ex', Sr.
Presidente, penso que a Mesa deve cumprir'
o ritual da Ordem do Dia, que .decorre do
Regimento Interno, e dar prosseguimento
aos trabalhos da Casa. Esta brincadeira de
Colégio de Líderes, da forma como tem sido
feito, não honra, dignifica e não aprimora
os valores do processo democrático, tampouco a feição desta Casa perante o País.
O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex'·a palavra.
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que o nobre Deputado João Cunha prestasse atenção ao que vou dizer. O entendimento entre os Líderes e o Presidente da
República tem um objetivo. É que, se aprovarmos o melhor plano político salarial do
mundo, e o Presidente da República vetá-lo,
de nada valerá, porque ninguém consegue
derrubar um veto presidencial nesta ·Casa.
Estamos tentando evitar o veto e fazer o melhor possível. E o melhor possível em política
sabe V. Ex', um veterano, não tanto quanto
eu, e não o estou chamando de velho - não
é o bom, mas o possível. É exatamente esse
possível que queremos obter. Por isso, o Deputado levou ao Presidente Fernando Collor
de Mello a proposta de quatro ou cinco partidos. Se S. Ex' comprometer-se a não vetar,
assumirá um compromisso de honra, e, se
não cumpri-lo, ficará desmoralizado. Se o Sr.
Presidente disser que não aceita nossas propostas, votaremos o que quiserinos. Esse é
o objetivo.
O Sr. João Cunha Nobre Deputado Amaral Netto, V. Ex' merece meu maior respeito,
não pela identidade ideológica, mas por sua
lhaneza de cidadão, companheiro e amigo.
Lembro a V. Ex' que o dramático no Brasil
é o poder ser o exercício de uma açã~ entre
amigos. O Congresso Nacional, antes de ser
intérprete dos interessados da Nação, tem
sido, por suas maiorias de sempre, intérprete
dos interesses dos que estão no Poder.
Registro, portanto, meu protesto. Não volto mais à Câmara dos Deputados, enquanto
esta Casa não tiver maioria consagrada pela
vontade do povo, para que seja intérprete
da população brasileira. Esta história de que
nunca conseguimos derrubar vetos é o significado das maiorias de sempre, que se sentam
à mesa do Poder, comendo em cima dos interesses da Nação.
Neste sentido, 3 de outubro é uma data
marcada, de interesse do povo brasileiro, e
a população deve ter consciência política.
Noventa e cinco por cento dos integrantes
não devem voltar a esta Casa.
-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Como a matéria está em discussão estai

Presidência aceitará a sugestão do nobre Deputado Theodoro Mendes.
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz Nonô, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, chamo atenção
do Plenário para o art. 49 do substitutivo do
nobre Deputado Roberto Jefferson, que diz
o seguinte:

AL. Sem revisão do orador.) -

"Ar!. 49 O § 19 do art. 60 do Código
Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 00
.
§ 19 A multa pode ser aumentada,
se o juiz considerar que, em virtude da
situação econômica do réu, é ineficaz,
embora aplicada ao máximo."
Sr. Presidente, trata-se da exacerbação de
pena .pecuniária. Entretanto, não podemos
ter uma lei penal em branco.
A multa pode ser aumentada? Temos de
estipular até quanto pode sê-lo e em que parâmetro, sob pena de um juiz arbitrar, por
exemplo, multa de 50 bilhões de cruzeiros
ou valor semelhante: Estaria ao respaldo da
disposição legal, mas seria absolutamente
inaplicável. Não sei como consertar isso, já
que estamos em processo de votação, mas
há manifesto equívoco nesta proposição.
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sobremaneira a pena pecuniária, porque, nos
crimes de colarinho branco, dói muito mais.
Por isso, há a ressalva do Código Penal que
leva em consideração a situação econômica
do réu.'
Dói múito mais ao bolso do estelionatário,
do golpista uma condenação exemplar com
uma pena de multa do que com uma pena
de reclusão de um ano.
Essa é a doutrina internacional em nível
moderno, em termos de Direito Penal. Por
isso, na nossa Comissão, retiramos o teto máximo de apenas o triplo - a pena máxima
de multa hoje é de 30 cruzeiros, assim. a
multa seria de de 90 cruzeiros - para permitir
ao Juiz fixar a multa que entender, de acordo
com a condição econômica do réu.
Sr. Presidente, está mantido no Código de
Processo Penal o recurso em sentido estrito,
isto é, o condenado que não estiver satisfeito
com a condenação, com a multa que levou,
poderá recorrer ao Tribunal de Justiça para
modificá-la. Portanto. apenas dotamos nossa
legislação penal de mecanismos mais modernos, em nível de direito penal internacional.

O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivieira)
- Como o substitutivo do nobre Deputado
Roberto Jefferson acaba de ser distribuído
ao Plenário, esta Presidência vai inverter a
pauta. No final da votação dos três projetos
que complementam essa matéria. a Presidência poderá decidir, de acordo com o Plenário,
se será ou não votada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
havia deliberado inversão da pauta. Como
os avulsos estão sendo distribuídos agora, sugiro votarmos os outros dois projetos antes
e este em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Aceito a proposta de V. Ex' .
O Sr. Roberto Jefferson - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Roberto Jefferson.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (P~T RJ. Sem revisão do o'tador.) - Sr. Presidente, esclareço ao Deputado José Thomaz
Nonô que o projeto do Governo de n' 3.734
estabelece multa de 5 mil a 5 milhões de BTN.
O Código Penal é um caravançará de multils.
Está desatualizado, porque as multas estão
fixadas em 10, 20 ou 30 cruzeiros. Na nova
Parte Geral, as multas estão fixadas em valor
de referência e salário mínimo, o que a Constituição de 1988 derrogou. Ninguém pode fixar multas tendo como base o Piso Nacional
de Salários ou o salário mínimo. o art. 60,
§ l' do Código 'Pénal estabelece que o juiz
pode majorar em até três vezes o preço máximo da multa.
Hoje, em todo o mundo moderno, a legislação penal avança no sentido de se agravar

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155, do Regimento Interno, requeremos urgência para votação
imediata do Projeto de Lei n' 3.516/89, do
Senhor Deputado Michel Temer, que "dispõe sobre a utilização de meios operacionais
para a prevenção e repressão do crime organizado.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT - Gas·
tone Righi, Líder do PTB - Genebaldo Cor·
reia, Vice-Líder do PMDB - Érico Pego·
raro, Vice-Líder do PFL - Haroldo Lima,
Líder do PC do B - Robson Marinho, ViceLíder do PSDB - Paulo Paim, Vice-Líder
do PT - Roberto Freire, Líder do PCB Ricardo Izar, Vice-Líder do PL - Ibrahim
Abi-Ackel, pelo PDS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
PROJETO DE LEI
N' 3.516, DE 1989
(Do Sr. Michel Temer)
Discussão única do Projeto de Lei n9
3.516, de 1989, que dispõe sobre a utili-
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zação de meios operacionais para a prevenção e repressão do crime organizado.
Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Roberto Jefferson para, na qualidade de Relator designado pela Mesa, proferir parecer"
em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n' 3.516, de 1989,
de autoria do nobre Deputado Michel Temer,
dispõe sobre a utilização de meios operacionais para preservação e repressão ao crime
organizado, visa facilitar a investigação policiai em crimes praticados por organizações
criminosas e define os meios operacionais;
no que concerne à infiltração polícial, às
ações controladas, ao acesso a documentos
e informações fiscais, bancárias, financeiras
e eleitorais.
O impedimento, a interrupção, a interceptação, a escuta e gravação de comunicações
telefônicas serão reguladas em outra lei especial.
O projeto estabelece a necessidade de prévia autorização judicial e a cautela, depois
de eventuais excessos cometidos pelas autoridades policiais.
Meu voto é pela constitucionalidade, boa
técnica legislativa e adequada redação. No
mérito, atende aos mais modernos institutos
investigatórios, é instrumento legal indispensável para o combate ao crime organizado.
Daí por que também quanto ao mérito meu
parecer é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, .declaro
encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o
PROJETO DE LEI N' 3.516, DE 1989
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Defmições e das
Disposições Processuais
Art. l' Esta lei regula a utilização dos
meios operacionais destinados à prevenção
e à repressão do crime decorrente de organização criminosa.
Art. 2' Para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa aquela que, por
suas características, demonstre a existência
de estrutura criminal, operando de forma sistematizada, com atuação regional, nacional
e/ou internacional.
Parágrafo único. São meios operacionais
de prevenção e repressão do crime organizado:
I - a infiltração policial;
II - as ações controladas;
III - o acesso a documentos e inforníações
fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais;

IV -o impedimento, a interrupção, a interceptação, a escruta e a gravação das comunicações telefônicas, conforme regulado em
lei especial.
Art. 3' Dependerá de prévia autorização, pela autoridade judiciária competente,
a realização das operações previstas nesta lei.
Parágrafo único. A solicitação será encaminhada, mediante ofício reservado, expedido nos autos do inquérito, pela autoridade
policial, devendo ser examinada e decidida,
em 24 (vinte e quatro) horas o seu recebimento, com ciência ao Ministério Público.
Art. 4' Os registros, documentos ou peças de informação, constante de inquérito policiai, para apuração do crime organizado,
serão mantidos em sigilo, ressalvadas as prerrogativas do Ministério Público e do advogado na forma da legislação específica.
§ l' Instaurado o processo penal, ficará
a critério do juízo a manutenção do sigilo
a que se refere este artigo.
§ 2' A autoridade policial diligenciará no
sentido de preservar as fontes de informação,
sem, entretanto, descaracterizar as provas
processuais.
Art. 5' A realização das operações previstas nesta lei, fora dos casos, modalidades
e formas nela estabelecidos, constitui crime,
sujeitando-se seus autores às penas de detenção de um mês a um ano e multa.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, ao servidor público serão aplicadas as demais sanções previstas na Lei n'
4.898, de 9 de dezembro de 1965.
CAPÍTULO II
Do acesso a documentos e informações
Art. 6' O juiz poderá requisitar, em decisão motivada, informações, dados e documentos bancários, financeiros, fiscais e eleitorais, relevantes para a investigação criminal
ou a instrução processual.
§ l' A autorização judiciária será entregue, pela autoridade policial, ao dirigente da
instituição bancária, financeira ou da repartição fiscal.
§ 2' No caso de solicitação à Justiça Eleitoral, a autorização será encaminhada a autoridade judiciária eleitoral competente.
§ 3' A solicitação deverá especificar com
precisão as informações e cópias documentais
desejadas.
CAPÍTULO III
Das ações controladas

Art. 7' Sempre que fundados elementos
o justifique, o juiz poderá autorizar, em decisão motivada, a não-interdição policial do
transporte, guarda, remes~a e entrega de
mercadorias, objetos, documentos, valores,
moedas nacional e estrangeira, substâncias,
materiais e equipamentos, relacionados com
a infração penal, antes da apreensão considerada significativa para a repressão ao crime
organizado.
§ l' As ações controladas serão desenvolvidas no Território Nacional e em âmbito
internacional, desde que previstas em tratad0s, convenções e atos internacionais.
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§ 2° O resulitado da operação será imediatamente relatado em auto circunstanciado
ao juiz que a autorizou, para avaliação.
CAPÍTULO IV
Da infiltração policial

Art. 8' A infiltração de agentes de polícia especializada em organização criminosa,
para investigação do crime organizado, será
solicitada pela autoridade policial ao Juiz
competente, que a autorizará desde que haja
suficientes indícios da prática ou da tentativa
das infrações penais presentes nesta lei e a
providência for absolutamente indispensável
à apuração ou à assecuração das provas, dando ciência ao Ministério Público.
CAPÍTULO V
Das disposições gerais
Art. 9° Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de policiais especializados no combate ao crime organizado.
Art. 10. A identificação criminal de pessoas envolvidas com o crime organizado, será
realizada, independentemente da identificação civil.
Art. 11. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de
um a dois terços, quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento
de infrações penais e sua autoria.
Art. 12. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o seguinte parágrafo:
Parágrafo único. Sendo o réu primário
e cometido o crime sem violência ou grave
ameaça, a pena será reduzida na mesma proporção quando o agente confessar a autoria
espontaneamente, perante a autoridade judiciária.
Art. 13. Não será concedida liberdade
provisória, com ou sem fiança, aos agentes
que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa.
Art. 14. O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos nesta lei, será
de 180 dias.
Art. 15. O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.
Art. 16. Os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa, iniciarão
o cumprimento da pena em regime fechado.
'-A:ff:-17. Nos processos por crimes previstos nesta lei, a intimação do defensor poderá ser feita pela imprensa.
Art. 18. Aplica-se, no que não foi incompatível, subsidiariamente as disposições
do Código de Processo Penal.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O. SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
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o SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex' que me faça chegar às mãos
uma cópia desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os avulsos foram distribuídos. Este projeto tramitou em todas as Comissões.
O SR. JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente,
insisto, pode V. Ex' fazer chegar às minhas
mãos uma cópia?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação final:
PROJETO DE LEI N' 3.516·A, DE 1989
Dispõe sobre a utilização de meios ope·
racionais para a prevenção e repressão
do crime organizado.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das definições e das
Disposições Processuais
ArL l' Esta lei regula a utilização dos
meios operacionais destinados à prevenção
e à repressão do crime decorrente de organização criminosa.
Art. 2' Para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa aquela que, por
suas caracteríticas, demonstre a existência de
estrutura criminal, operando de forma sistematizada, com atuação regional, nacional e/
ou internacional.
Parágrafo único. São meios operacionais
de prevenção e repressão do crime organizado:
I - a infiltração policial;
II - as ações controladas;
III - o acesso a documentos e informações
fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais;
N -o impedimento, a interrupção, a interceptação, a escuta e a gravação das comunicações telefônicas, conforme regulado em
lei especial.
Art. 3' Dependerá de prévia autorização, pela autoridade judiciária coinpetente,
a realização das operações previstas nesta lei.
Parágrafo único. A solicitação será encaminhada, mediante ofício reservado, expedido nos autos do inquérito, pela autoridade
policial, devendo ser examinada e decidida,
em 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, com ciência ao Ministério Público.
Art. 4' Os registros, documentos ou peças de informação, constantes de inquérito
policial, para apuração do crime organizado,
serão mantidos em sigilo, ressalvadas as prerrogativas do Ministério Público e do advogado na forma da legislação específica.
§ l' Instaurado o processo penal, ficará
a critério do juiz a manutenção do sigilo a
que se refere este artigo.
. § 2' A autoridade policial diligenciará no
sentido de preservar as fontes de informação,
sem, entretanto, descaracterizar as provas
processuais.
Art. 5' A realização das operações previstas nesta lei, fora dos casos, modalidades
e formas nela estabelecidos,. constitui crime,

sujeitando-se seus autores às penas de detenção de um mês a um ano e multa.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, ao servidor público serão aplicadas as demais sanções previstas na Lei n'
4.898, de 9 de dezembro de 1965.
CAPÍTULO II
Do acesso a documentos e informações
Art. 6' O juiz poderá requisitar, em decisão motivada, informações, dados e documentos bancários, financeiros, fiscais e ekitorais, relevantes para a investigação criminal
ou a instrução processual.
§ 1° A autorização judiciária será entregue, pela autoridade policial, ao dirigente da
instituição bancária, financeira ou da repartição fiscal.
§ 2' No caso de solicitação à Justiça Eleitoral, a autorização será encaminhada a autoridade judiciária eleitoral competente.
§ 3' A solicitação deverá especificar com
precisão as informações e cópias documentais
desejadas.
CAPÍTULO III
Das ações controladas
Art. 7' Sempre que fundados elementos
que o justifiquem, o juiz poderá autorizar,
em decisão motivada, a não interdição policiai do transporte, guarda, remessa e entrega
de mercadorias, objetos, documentos, vaiares, moedas nacional e estrangeira, substâncias, materiais e equipamentos, relacionados
com a infração penal, antes da apreensão considerada significativa para a repressão ao crime organizado.
§ l' As ações controladas serão desenvolvidas no Território Nacional e em âmbito
internacional, desde que previstas em tratados, convenções e atos internacionais.
§ 2' O resultado da operação será imediatamente relatado em auto circunstanciado
ao juiz que a autorizou, para avaliação.
CAPÍTULO IV
Da infiltração policial
Art. 8' A infiltração de agentes de polícia especializada em organização criminosa,
para investigação do crime organizado, será
solicitada pela autoridade policial ao Juiz
competente, que a autorizará desde que haja
suficientes indícios da prática ou da tentativa
das infrações penais presentes nesta lei e a
providência for absolutamente indispensável
à apuração ou à assecuração das provas, dando ciência ao Ministério Público.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 9' Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de policiais especializados no combate ao crime organizado.
Art. 10. A identificação criminal de pessoas envolvidas com o crime organizado, seiá
realizada, independentemente da identificação civil.
Art. 11. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de
um a dois terços, quando a colaboração es-
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pontânea do agente levar ao esclarecimento
de infrações penais e sua autoria.
Art. 12. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o seguinte parágrafo único:
"Art. 16. .
.
Parágrafo único. Sendo réu primário
e cometido o crime sem violência ou grave ameaça, a pena será reduzida na mesma proporção quando o agente confessar
a autoria espontaneamente, perante a
autoridade judiciária."
Art. 13. Não será concedida liberdade
provisória, com ou sem fiança, aos agentes
que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa.
Art. 14. O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos nesta lei, será
de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 15. O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.
Art. 16. Os condenados por crimes decorrentes de organizçaão criminosa, iniciarão
o cumprimento da pena em regime fechado.
Art. 17. Nos processos por crimes previstos nesta lei, a intimação do defensor poderá ser feita pela imprensa.
Art. 18. Aplica-se, no que não for incompatível, subsidiariamente as disposições
do Código de Processo Penal.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1990. Adylson Motta, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155, do Regimento Interno, reqúeremos urgência para votação
imediata do Projeto de Lei n' 3.514/89, do
Senhor Deputado Miro Teixeira, que "Disciplina o inciso XII, in fine, do artigo quinto
da 'Constituição Federal e dá outras providências (Regulamentando os casos de impedimento, interrupção, interceptação, escuta
e gravação das comunicações telefônicas em
conformidade com a nova Constituição Federal, combinado com o disposto no artigo quinto, inciso LVI).
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT - Gas·
tone Righi, Líder do PTB - Genebaldo Cor·
reia, Vice-Líder do PMDB - Erico Pego·
raro, -Vice-Líder do PFL - Haroldo Lima,
Líder do PC do B - Robson Marinho, ViceLíder do PSDB - Paulo Paim,1 Vice-Líder
do PT - Roberto Freire; Líder do PCB Ricardo Fiuza, Vice-Líder do PL - Ibrahim
Abi·Ackel, pelo PDS.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliv.eira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
PROJETO DE LEI
N9 3.514, DE 1989
(Do SI. Miro Teixeira)
Discussão única do Projeto de Lei n'
3.514, de 1989, que disciplina o inciso
XII, in fine, do artigo 59 da Constituição
Federal, e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputad<;>
Roberto Jefferson para proferir parecer, na
qualidade de Relator designado pela Mesa,
em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
O Sr. Hélio Rosas - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, encaminho a V. Ex' um protesto por escrito e
peço seja registrado nos Anais desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido nos termos regimentais.

PROTESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
SI. Presidente, solicito ficar registrado em
Ata que me encontro em plenário em todas
as reuniões desta semana e até este início
de noite de quinta-feira, sem poder participar
do trabalho que a Nação está esperando, pela
incapacidade das Lideranças de entrarem em
acordo que possibilitasse a votação da pauta.
Encontro-me doente desde cedo, sem condições de suportar mais essa demonstração de
incapacidade e inaustilidade das Lideranças.
Deixo meu protesto.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ. Sem revisão do óradoI.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n9 3.514, de 1989,
disciplina o inciso XII, in fme, do art. 59 da
Constituição Federal e dá outras providências. Seu autor é o ilustre Deputado Miro
Teixeira. Trata-se, pois, de impedimento, interrupção, interceptação, escuta e gravação
das comunicações telefônicas nas investigações policiais e processos judiciais relativos
aos crimes de suma gravidade. São eles o
terrorismo, o tráfico de substâncias entorpercentes e drogas afins, tráfico de mulheres e
subtração de incapazes, quadrilha ou bando,
contra a ordem econômica e financeira, falsificação de moeda, extorsão simples e extorsão mediante seqüestro, contrabando, homicídio qualificado, latrocínio, roubo seguido
de morte, ameaça ou injúria, quando cometidas por telefone, e outros decorrentes de
organização criminosa.

O projeto surge em momento de melhor
atualdiade e traz todas as cautelas que devem
cercar essa matéria. Por exemplo, impede
que as comunicações do suspeito ou acusado
com o seu defensor sejam ouvidas ou gravadas. Exige autorização judicial prévia para
escuta telefônica; ao·mesmo tempo, dá-lhes
a graça: da prova a ser oferecida em juízo.
É, portato, meio eficaz no combate ao crime.
O projeto é compatível com o texto constitucional, atende à botll técnica legislativa e
sua redação é adequada. No mérito, atende
às necessidades da regulamentação do dispositivo constitucional. Assim, opino pela sua
aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR'. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou'submeter a votos o
PROJETO DE LEI N' 3.514, DE 1989
O Congresso Nacional decreta:

Junho de 1990

tentativ~ dos crimes nele previstos e as medidas forem absolutamente indispensáveis para
as investigações ou a asseguração da prova.
Parágrafo único. Nos casos do inciso X
do artigo 19 a iniciativa do requerimento poderá ser do ofendido ou de seu representante
legal.
.
Art. 49 Quando um dos interlocutores
consentir na escuta telefônica, a autoridade
policial poderá efetuá-Ia, desde que do atraso
possa derivar prejuízo para as investigações,
não podendo haver recusa da empresa de telefonia.
§ I" Neste caso, a autoridade policial comunicará, no prazo máximo de 24 horas, a
realização da escuta ao juiz, que a poderá
convalidar, autorizando, se necessário, o
prosseguimento das operações.
§ 29 Os resultados da escuta, não convalidados pelo juiz no prazo de três dias a contar
da comunicação, não poderão ser utilizados
como prova.
.
Art. 5" A decisão do juiz deverá indicar
a modalidade e a duração das operações autorizadas, que não poderá ultrapassar o prazo
de trinta dias, renovável por períodos iguais
e sucessivos, desde que permaneçam os pressupostos indicados no artigo 4".

CAPÍTULO I
Da admissibilidade

CAPÍTULO III
Das operações técnicas

Art. 1 9 O impedimento, a interrupção,
a interceptação, a escuta a gravação das comunicações telefônicas somente são admissíveis nos casos de investigações policiais e
processos penais relativos aos seguintes crimes:
I - terrorismo;
11 - tráfico de substâncias entorpecentes
e drogas afins;
111 -' tráfico de mulheres e subtração de
incapazes;
IV - quadrilha ou bando;
V - contra ordem econômica e financeira;
VI -falsificação da moeda;
VII - extorsão simples e extorsão mediante seqüestro;
VIII - contrabando;
IX - homicídio qualificado e roubo seguido de morte;
X-ameaça ou injúria quando cometidas
por telefone;
XI - outros decorrentes de organização
criminosa.
.
Art. 29 As operações referidas no artigo
anterior não serão permitidas, em qualquer
hipótese, quando se tratar de comunicações
entre o suspeito ou acusado e seu defensor,
relativas aos fatos objeto da investigação ou
apuração em processo penal.

Art. 6" AS,OJJerações de impedimento,
interrupção, interceptação, escuta e gravação
das comunicações telefônicas serão efetuadas
pela empresa de telefonia, polícia judiciária
ou Ministério Público.
Parágrafo único, Os custos das operações
técnicas efetuadas pelas empresas de telefonia serão reembolsados pela União ou pelos
Estados, em razão da competência.
Art. 79 O auto circunstanciado das operações previstas nesta lei será imediatamente
encaminhado ao juiz, junto com as fitas gravadas ou elementos análogos.
Parágrafo único. Do auto e do resultado
da operação será dada ciência ao Ministério
Público, ao suspeito ou acusado e a seu defen.sor, tão logo o juiz considere que dela não
resultará prejuízo ao prosseguimento das investigações.
§ 2" A partir desse momento e no prazo
de dez dias, poderão as partes examinar os
autos e escutar as gravações, indicando os
trechos cuja degravação pretendem, facultada à autoridade policial igual iniciativa dentro
do mesmo prazo.
§ 3" . O juiz determinará a transcrição dos
trechos indicados que não sejam manifestamente irrelevantes e impertinentes e de outros que considere conveniente" decidindo a
respeito da destruição do material restante.
§ 49 Da decisão cabe agravo com efeito
suspensivo.
.
§ 5" A transcrição das gravaçõesinstruirá
os autos, conservando-se em cartório as fitas
magnéticas ou elementos análogos.
§ 6" É permitido às partes extraírem cópias das transcrições e reproduzirem as gravações.

CAPÍTULO 11
Da autoridade judicial
Art. 39 A requerimento do Ministério
Público ou autori'dade policial, o juiz competente, em decisão motivada, poderá autorizar·
as operações referidas no artigo 19 , quando
houver indícios suficientes da prática ou da
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CAPÍTULO IV
Da utilização da prova
resultante das operações
Art. 8" Os re.sultados das operações técnicas não podem ser utilizados para a instrução de processos ou investigações relativos
a crimes diversos daqueles para os quais a
autorização foi dada, salvo quando se tratar
de crime constante do artigo 1', hipótese em
que se observará o disposto no artigo 7".
Art. 9" Não poderão ser utilizados em
prejuízo da defesa os resultados das operações técnicas efetuadas fora das hipóteses do
artigo 1" ou das modalidades e formas previstas nesta lei.
CAPÍTULO V
Disposições finais
Art. 10. Ressalvadas as prerrogativas do
Ministério Público e do defensor, correrão
em segredo de justiça os inquéritos e processos que contiverem elementos informativos
ou provas obtidos na forma desta lei.
Art. 11. A realização das operações técnicas fora dos casos, modalidades e forma
estabelecidos nesta lei constitui crime, sujeitando-se seus autores às penas de detenção
de um mês a um ano e multa.
"Patágrafoúhico. Sem prejuízo do disposto neste artigo, ao servidor público serão aplicadas as demais sanções. previstas na Lei n'
4.898, de 9 de dezembro de 1965.
Art. 12. Não se considera ilícita a gravação de conversa entre presentes feita por um
dos interlocutores, qu·ando se destinar à prova de um direito seu ameaçado ou violado".
Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente a
esta lei, no que não forem incompatíveis, as
normas dos Códigos de Processo Penal e de
Processo Penal Militar.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data
..
de sua publicação..
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-.:... Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
. Aprovado. .
Ficam prejudicados os Projetos n'- 1.124/88
e 4.344/89, apensados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:
PROJETO DE LEI N' 3.514-A, DE

198~

Disciplina o inciso XII, in fine, do art.
5' da Constituição Federal. e dá outras
providências.
. O Congresso Nacional decreta
CAPíTULO I
Da Admissibilidade
Art. I' O impedimento, a interrupção,
a interceptação, a escutá e a gravação das
comunicações telefônicas somente sãoadmissíveis nos casOs· de investigações policiais e
processos penais relativos aos seguintes crimes:
I - terrorismo;
II - tráfico de substâncias entorpecentes
e drogas afins;

III - tráfico de mulheres e subtração de
incapazes;
-IV - quadrilha ou bando;
V - contra-ordem econômica e financeira;
VI - falsificação da moeda;
VII - extorsão simples e extorsão mediante seqüestro;
VIII -contrabando;
IX - homicídio qualificado e roubo seguido de morte;
X - ameaça ou injúria quando cometidas
por telefone;
.
XI - outros decorrentes de organização
criminosa.
Art. 2' As operações referidas no artigo
anterior não serão permitidas, em qualquer
hipótese, quando se tratar de comunicações
entre o suspeito ou acusado e seu defensor,
relativas aos fatos objeto da investigação ou
apuração em processo pena!.
CAPíTULO II
Da Autorização Judicial
Art. 3' A requerimento do Ministério
Público ou autoridade policial, o juiz competente, em decisão moÜvada, poderá autorizar
as operações referidas no art. I' desta lei,
qtlando houver indícios suficientes da prática
ou da tentativa dos crimes nele previstos e",
as medidas forem absolutamente indispensáveis para as investigações pu a asseguração
da prova.
Parágrafo único. Nos casos do inciso X
do art. l' desta lei a iniciativa do requerimento poderá ser dó ofendido ou de seu representante leiga!.
Art. 4' Quando um dos interlocutores
consentir na escuta telefônica, a autoridade
policial poderá efetuá-Ia, desde que do atraso
possa derivar prejuízo para as investigações,
não podendo haver recusa da empresa de telefonia.
§ I' Neste caso, a autoridade policial comunicará, nO prazo ínáximo" de vinte e quatro
.horas, a realização da escutà.ao juiz, que
apoderá convalidar, aU'torizando, se necessário, o prosseguimento das ope'rações.
. § 2' Os resultados da escuta, não convalidados pelo juiZ no prazo de três dias a contar
da comunicação, não poderão ser utilizados
como prova.
Art. 5' A decisão do juiz deverá indicar
a modalidade e a duração das operações autorizadas, que não poderá ultrapassar o prazo
de trinta dias, renovável por períodos iguais
e sucessivos, desde que permaneçam os pressupostos indicados no art. 4' desta lei.
CAPíTULO III
Das Operações Técnicas

Art. 6' As operações de impedimento,
interrupção, interceptação, escuta e gravação
das comuni~ações telefônicas serão efetuadas
pela empresa de telefonia, polícia judiciária
ou Ministério Público.
Parágrafo único. Os custos das operações
técnicas efetuadas pelas empresas de telefonia serão reembolsados pela União ou pelos
.
Estados, em razão da competência.
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Art. 7' O auto circunstanciado das operações previstas nesta lei será imediatamente
encaminhado ao juiz, junto com as fitas gravadas ou elementos análogos.
§ l' Do auto e do resultado da operação
será dada ciência ao Ministério Público, ao
suspeito ou acusado e a seu defensor, tão
logo o juiz considere que dela não resultará
prejuízo ao prosseguimento das investigações.
§ 2" A partir desse momento e no prazo
de dez dias, poderão as partes examinar os
autos e escutar as gravações, indicando os
trechos cuja degravação pretendem, facultada à autoridade policial igual iniciativa dentro do mesmo prazo.
§ 3' O Juiz determinará a transcrição dos
trechos indicados que não sejam manifestamente irrelevantes e impertinentes e de outros que considere conveniente, decidindo a
respeito da destruição do material restante.
§ 4' Da decisão cabe agravo com efeito
suspensivo.
§ 5' A transcrição das gravações instruirá
os autos, conservando-se em cartório as fitas
magnétic~s ou elementos análogos.
§ 6' E permitido às partes extraírem cópias das transcrições e reproduzirem as gravações.
CAPíTULO IV
Da Utilização da Prova
Resultante das Operações
Art. 8' Os resultados das operações técnicas não podem ser utilizados para a instrução de processos ou investigações relativos
a crimes diversos daqueles para os quais a
autorização foi dada, salvo quando se tratar
de crime constante do art. 1', hipótese em
que se observará o disposto no art. 7' desta
lei.
Art. 9' Não poderão ser utilizados em
prejuízo da defesa os resultados das operações técnicas efetuadas fora das hipóteses do
art. I' ou das modalidades e formas previstas
nesta lei.
CAPíTULO V
Disposições Finais
Art. 10. Ressalvadas as prerrogativas do
Ministério Público e do defensor, correrão
em segredo de justiça os inquéritos e processos que contiverem elementos informativos'
ou provas obtidas na forma desta lei.
Art. 11.' A realização das operações técnicas fora dos casos, modalidades e forma
estabelecidos nesta lei constitui crime, sujeitando-se seus autores às penas de detenção
de um mês a um ano e multa.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, ao servidor público serão aplicadas as demais sanções previstas na Lei n'
4.898, de 9 de dezembro de 1965.
Art. 12. Não se considera ilícita a gravação de conversa entre presentes feita por um
dos interlocútores, quando se destinar à prova de um direito seu ameaçado ou violado.
Art. 13: Aplicam-se subsidiariamente a
esta lei, no que não forem incompatíveis, as
normas dos Códigos de Processo Penal e de
Processo Penal Militar.
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Art. 14. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 28 de junho.de 1990. Deputado Adylson Motta, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O Sr. Eliel Rodrigues - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho ouvido justas reclamações referentes à demora com que os avulsos chegam
às mãos dos Deputados. Somente agora à
tarde recebi o Estatuto da Criança e do Adolescente e, ao lê-Ia, encontrei pontos estupefacientes.
O art. 177 diz:
"O adolescente" - no caso está caracterizado como o jovem com até 18 anos
de idade - "a quem se atribui autoria
de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento
fechado de veículo policial, em condições atentatórias ã sua dignidade, ou que
impliquem risco ã sua integridade física
ou mental, sob pena de responsabilidade."
Estamos ouvindo falar de uma série de crimes, de contravenções em que esses jovens.
criminosos, por certo, incorrem. Dar-lhes
tratamento diferenciado do dispensado a outras pessoas parece-me absurdo.
Em razão de náo conhecermos a íntegra
da matéria, torna-se desagradável aprovarmos aqui estatuto desta natureza, onde só
aparecem os direitos, e os deveres para com
os pais, os superiores, a família e a sociedade
não são citados. Só os direitos estão caracterizados. Não podemos aprovar projetos com
centenas de artigos, sem conhecer seu teor.
Não participei da votação do projeto na Comissão, mas, ao tomar conhecimento dele,
verifiquei, estarrecido, que aqui não constam
quaisquer deveres. O que isso não acarretará
para o futuro do País, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Deputado Eliel Rodrigues, este projeto
do Estatuto da Criança e do Adolescente foi
elaborado por uma comissão especial, da qual
participaram todos os partidos, de acordo
com a proporcionalidade, e encaminhado ã
Mesa em regime de urgência urgentíssima assinado por todas as lideranças. Este projeto
ainda irá ao Senado Federal e, se for emendando, quando voltar à Câmara V. Ex' poderá fazer essa alteração. Se for o caso, V. Ex'
poderá entrar em contato com algum Senador, para que apresente emenda supressiva
sobre a matéria.

O SR. ELIEL RODRIGUES - Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que este Estatuto, como está, alcançando jovens dos 12
aos 18 anos de idade, não é bom para o País,
pois devemos ter uma mocidade responsável,
com direitos, mas também com deveres para
com a família e a sociedade.

o SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os dois
projetos que acabamos de votar e aprovar,
que dispõem sobre meios operacionais de
combate ao crime organizado, .não definem,
nem alteram penas; produzem tão-somente
meios para que o Estado consiga enfrentar
a violência que vai tomando conta das grandes cidades do País.
Tais projetos foram resultantes do trabalho
de uma Subcomissão instalada na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação da
Câmara dos Deputados há um ano, que operou durante três meses, tendo como Relator
o Deputado Michel Temer. Presto este esclarecimento para que não se imagine que essa
preocupação surgiu em função de certo tipo
de delito que começou a freqüentar com mais
assiduidade a primeira página dos jornais,
nos últimos meses. Houve uma preocupação
social, essa Subcomissão foi instalada há um
ano e concluiu o se\! trabalho, mas só agora
os projetos estão sendo aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência indaga ao Plenário - sobretudo ao Deputado Theodoro Mendes - se
tomou conhecimento do parecer do Deputado Roberto Jefferson e se já chegou a um
acordo sobre a matéria. Consulto se algum
Deputado quer discuti-la, para poder, então,
submetê-Ia a votação.
O SR. THEODORO MENDES (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos plenamente satisfeitos com
as explicações prestadas. Houve um estudo
mais aprofundado da matéria em plenário,
e concluímos que ela está perfeita. Não temos
qualquer óbice ã sua aprovação.
O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
creio que poderemos votar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação o seguinte substitutivo do Relator designado pela Mesa em substituição
à Comissâo de Constituição e Justiça e de
Redação:
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São considerados hediondos os
crimes de latrocínio (art. 157, § 3', in fine),
extorsão qualificada pela morte (art. 158, §
2'), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (art. 159, caput, e seus §~ I', 2'
e 3'), estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e

sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte
(art. 267, § I'), envenenamento de água potávelou de substância alimentícia ou medicinal,
qualificado pela morte (art. 270, combinado
com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. I', 2' e 3' da
Lei n'2.889, de l' de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2' Os crimes hediondos, a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis
de:
1- anistia, graça e indulto;
H-fiança e liberdade provisória.
§ I' A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente' em regime
fechado.
§ 2' Em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade.
§ 3' A prisão temporária, sobre a qual
dispõe a Lei n' 7.960, de 21 de dezembro
de 1990, nos crimes previstos neste artigo,
.terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Art. 3' A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados
ao cumprimento de penas impostas e condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4' O § 1- do art. 60 do Código Penal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ I' A multa pode ser aumentada
se o juiz considerar que, em virtude da
situação econômica do réu, é ineficaz,
embora aplicada no máximo."

Art. 5' Ao art. 83 do Código Penal é
acrescido o seguinte inciso:
"V - cumpridos mais de dois terços
da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."
Art. 6' Os arts. 157, § 3'; 159, caput, e
seus §§ 1', 2" e 3°; 213; 214; 223, caput e
seu parágrafo único; 267, caput, e 270, caput,
todos do Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redaçã.o:
"Art. 157. .
..
Se da violência resulta lesão
corporal grave, a pena é de reclusão,
de cinco a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte
a trinta anos, sem prejuízo da multa."
§ 3'

"Art. 159. ..
.
Pena - reclusão, de oito a quinze
anos.
§ I'

..

Pena - reclusão, de doze a vinte
I. anos.
§ '2'
.
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Pena - reclusão, de dezesseis a vinte
e quatro anos.
§ 3'
.
Pena - reclusão, de vinte e quatro a
trinta anos."
"Art. 213. .
.
Pena - reclusão, de seis a dez anos."
"Art. 214. .
.
Pena - reclusão, de seis a dez anos."
"Art. 223. .
.
Pena - reclusão, de oito a doze anos,
Parágrafo único. ..
..
Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco anos."
"Art. 267. .
..
Pena - reclusão, de dez a quinze
anos.
"Art. 270. .
..
Pena - reclusão, de dez a quinze
anos.

Art. 7' Ao'art. 159 do Código Penal fica
acrescido o seguinte parágrafo:
"§ 4' Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços."

Art. 8' Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terlí a pena reduzida de um a dois
terços.
Art. 9' As penas fixadas no art. 6' para
os crimes capitulados no art. 157, § 3', 158,
§ 2', 159, caput e seus §§ 1', 2' e 3', 213,
caput, e sua combinação com o art. 223, caput
e parágrafo único, 214 e sua combinação com
o art. 223, caput e parágrafo único, todos
do Código Penal, são acrescidas de inetade,
respeitado o limite superior de trinta anos
de reclusão, estando a vítima em qualquer
das hipóteses referidas no art. 224 também
do Código Penal.
Art. 10. O art. 35 da Lei n' 6.368, de
21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste Capítulo serão contados
em dobro quando se tratar dos crimes
previstos nos arts. 12, 13 e 14."
Art. 11. Fica acrescido de § 2', renumerando-sé o atual parágrafo único, o art. 112
da Lei n' 7.210, de 11 de julho de 1984, com
a seguinte redação:
"§ 2'

Excluem-se do regime previsto neste artigo os condenados por crime

hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e por
terrorismo. "
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) .
- Os Srs. que o aprovam'queiram'permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam prejudicados os projetos n'S
2.105/89, 3.445/89, 4.252/89, 5.270/90,
5.281190 e 5.355/90.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' S.40S.A, DE 1990
Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n' S.40S·A, de 1990,
do Senado Federal (n' 50, de 1990,' na
origem), que "estabelece novas disposi·
ções penais e processuais penais para os
crimes de seqüestro e extorsão mediante
seqüestro, e dá outras providências. "
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5', inciso XLIII, da Consti·
tuição Federal, e determina outras provi.
dências.
.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São considerados hediondos os
crimes de latrocínio (art. 157, § 3', in fine),
extorsão qualificada pela morte (art. 158, §
2'), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (art. 159, caput), e seus §§ 1',
2' e 3'), estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e
sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte
(art. 267, § 1'), envenenamento de água potávelou de substância alimentícia ou medicinal,
qualificado pela morte (art. 270, combinado
com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. 1', 2' e 3' da
Lei n' 2.889, de l' de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2' . Os crimes hediondos, a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis
de:
I - anistia, graça e indulto;
11 - fiança e liberdade provisória.
§ l' A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime
fechado.
§ 2' Em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade.
.
§ 3' A prisão temporária, sobre a qual
dispõe a Lei 11' 7.960, de 21 de dezembro
de 1990, nos crimes previstos neste artigo,
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
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por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Art. 3' A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados
ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4' O § l' do art. 60 do Código Penal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ l' A multa pode ser aumentada
se o juiz considerar que, em virtude da
situação econômica do réu, é ineficaz,
embora aplicada no máximo. "

Art. 5' Ao art. 83 do Código Penal é
acrescido o seguinte inciso:
"Art. 83.

.

.

v - cumprido mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."
Art. 6' Os arts. 157, § 3'; 159, caput, e
seus §§ 1', 2' e 3'; 213; 214; 223, caput e
seu parágrafo único; 267, caput, e 270, caput,
todos do Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 157. ..
..
§ 3' Se da violência resulta lesão
corporal grave, a pena é de reclusão,
de cinco a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte
a trinta anos, sem prejuízo da multa.
Art. 159. .
.
Pena - reclusão, de oito a quinze
anos.
§ l'
.
Pena - reclusão, de doze a vinte
anos.
§ 2'
..
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte
e quatro anos.
§ 3'
..
Pena-reclusão, de vinte e quatro a
trinta anos."
Art. 213. .
Pena - reclusão, seis anos a dez anos.
Art. 214. .
Pena - recluSão, de seis a dez anos.

.
.

Art. 223. ..
..
Pena-reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único. .
.
Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco
anos.
Art. 267. ..
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.

.

Art. 270. .
..
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.
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--Ait. 7° Ao art. 159do Código Penal fica
acrescido o seguinte parágrafo:
"Art. 159.

.

..

§ 4° Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços."

"Sr. Presidente, requeiro, na forma
regimental, a inversão da pauta de hoje
para o item 2 "- não é o item 1 -",
que passa a ser o item 3 e este o item
2."
Assinam o requerimento o Líder do PTR,
Deputado José Fernandes, e o Deputado Ricardo Fiúza.
A Presidência indaga se o requerimento
é mantido.

Art. 80 Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
Penal, quando se tratar de crimes hediondos,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpeO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
centes e drogas afins ou terrorismo.
- V. Ex' tem a palavra.
Parágrafo único. O participante e o assoO SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem reviciado que denunciar à autoridade o bando
são do orador.) - Sr. Presidente, qual é a
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelainversão?
mento, terá a pena reduzida de um a dois
terços.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Art. 90 As penas fixadas no art. 60 para
- É do Projeto de Lei n' 5.330/90, que dispõe
0
os crimes capitulados no art. 157, § 3 , 158,
.sobre a extinção do selo-pedágio e a institui·
§ 2', 159, caput e seus §§ 1°, 20 e 30 , 213,
ção de mecanismo de financiamento para o
caput, e sua combinação com o art. 223, caput
setor rodoviário, com o que autoriza o Poder
e parágrafo único, 214 e sua combinação com
Executivo a conceder pensão especial à Sr'
o art. 223, caput e parágrafo único, todos
Maria Reginalda Vieira Raduã.
do Código Penal, são acrescidas de metade,
O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, o
respeitado o limite superior de trinta anos
requerimento será retirado. Entretanto, pede reclusão, estando a vítima em qualquer
diria a V. Ex' que aguardasse o entendimento
das hipóteses referidas no art. 224 também
das Lideranças, que se reuniram para analisar
do Código Penal.
Art. 10. O art. 35 da Lei no 6.368, de . o item l.
21 de outubro de 1976, passa a vigorar acresO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
cido de parágrafo único, com a seguinte reda- A Presidência não pode mais protelar a
ção:
sessão. Vamos dar início à Ordem do Dia,
discutindo a. matéria, inscrevendo oradores
"Art. 35. .
.
e esperando que os Srs. Líderes cheguem a
Parágrafo único. Os prazos procedium consenso. Caso contrário, submeteremos
mentais deste Capítulo serão contados
a matéria à consideração do Plenário.
em dobro quando se tratar dos crimes
previstos nos arts. 12, 13 e 14.".
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, pela
ordem.
Art. 11. Fica acrescido de § 2', renumerando-se o atual parágrafo único, o art. 112
O SR. PRESIDE~TE (Inocêncio Oiíveira)
da Lei n' 7.210, de 11 de julho de 1984, com
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
a seguinte redação:
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, há uma
"Art. 112.
sessão do Congresso convocada para as 18h30
min de hoje. Digo aqui claramente - porque
§ 2' Excluem-se do regime previsto
essa é uma atitude democrática e regimental
neste artigo os condenados por crime he- que vamos obstruir a votação da Lei de
diondo, prática da tortura, tráfico ilícito
Diretrizes Orçamentárias. Sei que V. Ex' agiu
de entorpecentes e drogas afins, e por
de boa fé, pois era V. Ex' quem informava
terrorismo."
a Casa, m~s não é possívéI que, a pretexto
Art. 12. Esta lei Mtra em vigor na data
de permitir a "reunião das' Lideranças dã
de sua publicação.
PMDB, do PFL e 00 Governo ..:- embora
Art. 13. Revogam-se as disposições em
tenhamos até aqui aproveitado o. tempo contrário.
estejamos protelando a apreciação dà maté-'
Saladas Sessões, 28 de junho de 1990. ria, pois esperamos votar a lei salarial.
Deputado Adylson Motta, Relator.
Requeiro a V. Ex', portlmto, que a Mesa
entre em contato com a Presidência do SenaO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
do, para que transfira a reunião do Congresso
- Os Srs. que a aprovam queiram permaNacional das 18h30min .para as 20horas, a
necer como estão. (Pausa.)
.
fim de que possamos discutir e votar a lei
Aprovada.
salarial. Se isso ocorrer, em seguida não fare- .
Vai ao Senado Federal.
mos obstrução à Lei de Diretrizes Orçarnentárias, e assim poderemos ter o rec.esso.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Começarei imediatamente a discussão do
- Esta Presidência pode prorrogar a preprojeto de política salarial, votando um resente sessão sem consultar o Senado. No enquerimento, que é regimental.
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tanto, estamos com um sério problema, pois
ainda não nos chegou o relatório. Não sei
se os Relatores terão condições de proferir
parecer diante desse acordo que está sendo
feito.
Como o nobre Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do PMDB, está presente, gostaria que
S. Ex' nos dissesse, de viva voz, se foi feito
algum acordo ou se vamos discutir a matéria
e votá-Ia segundo a opinião do Plenário.
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a V. Ex' que me assegure a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ: Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos
queremos ouvir o relato do Deputado Ibsen
Pinheiro- sobre a reunião da qual teria 8.. Ex'
participado - não sei se o fez ou não com as Lideranças do PFL e do Governo,
a respeito da lei salarial. Entretanto, por cautela, requeiro a V. Ex' que assegure a prorrogação da sessão da Câmara dos Deputados,
pois penso que isso corresponderá à expectativa de todas as Lideranças desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência prorroga a sessão por uma
hora, a partir das 18h30min..
Tem a palavra o Deputado Ibsen Pinheiro.
O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex' já decidiu - e decidiu bem - a questão, tranqüilizando a Casa. Er.i" conveniente
atender ao apelo do Deputado Miro Teixeira.
Informo aos companheiros que se encontram no plenário que se encaminha um entendimento que poderia facilitar a apreciação
da matéria, para a qual toda a Casa é sensível.
Posso testemunhar que não apenas no meu
partido, mas também nas bancadas que
apóiam ó Governo, sem falar, é claro, 'nas
da Oposição, há muita sensibilidade para a
questão salarial.
Apesar das obstruções que ocorreram,
usuais na prática parlamentar, os Parlamentares continuaram na expeCtativa de que, afinai, culminássemos na votação da matéria.
Sr. Presidente, hoje à tarde,"fui procurado
pelo Líder do Governo, Deputado Renan Calheiros, e pelo Líder do PFL, Deputado Ricardo Fiúza. Ouvi deles a notícia de uma primeira tentativa de se caminhai para o entendimento. Agregou-se a esta conversa, a meu
pedido, o Deputado Euclides Scalco; e dela
participou também o Deputado Afif Domingos, Líder do PL. Era uma reunião que não
abrangia toda a Casa, mas transcendia o Governo e envolvia parte da Oposição.
Ouvimos uma proposta do Líder Renan
Calheiros, que ainda não tem o apoio do Governo. O Deputado Euclides Scalco e eu discutimos a matéria com os Líderes citados,
mais o peputado Gastone Righi, de que me
havià esquecido. Os Líderes situacionistas levaram ao Governo a proposta, que transmitimos agora aos demais partidos da Oposição
- PT, PCB, PC do B e PDT. Informamos
todos dessa tentativa de se fazer uma eventual
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alteração no texto da proposição, com a concordância do Relator Tidei de Lima, que poderia significar urna atenuação dos números,
isto é, a redução do nível de proteção dos
salários, mas isto em troca da sanção presidencial.
Para nós, da Oposição, este pareceu um
bom caminho para se trilhar. Ao invés de
um número adequado, alto e o' risco do veto
presidencial, poderíamos trabalhar com um
número que protegesse os salários mais baixos, que beneficiasse alguma faixa da massa
salarial brasileira. A proposta está com as
Lideranças, que aguardam urna resposta do
Governo. Se houver essa resposta, então,
sim, nós a encaminharemos ao Plenário, para
que ele soberanamente delibere.
Por isso, Sr. Presidente, parecem-nos adequadas a postulação do Deputado Miro Teixeira e a decisão de V. Ex', no sentido de
que fosse prorrogada a presente sessão.
V. Ex' poderia dar andamento à discussão,
tendo o cuidado de não encerrá-la, enquanto
não houver urna luz no tÚliel do entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-1-

PROJETO DE LEI
N" 5.340, DE 1990
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 9 Líderes)
o

Discussão única do Projeto de Lei n"

5.340, de 1990, que estabelece a Política

Nacional de Salários e dá outras providências. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de
Redação, de Economia, Indústria e Comércio, e de Finanças e Tributação.
Urgência aprovada na forma do art.
155 do R.I.
O Sr. Theodoro Mendes - Sr. Presidente,
peço li palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. THEODORO MENDES (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação será proferido após a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- Sim, abriremos este precedente.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PR:
Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente,
de quantos minutos disporá cada Parlamentar?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Cada Parlamentar disporá de 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Gumercindo Milhomem para discutir o projeto.

o

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, nesses últimos
dias, realizamos urna verdadeira cruzada, para garantir que a Câmara dos Deputados e
o Senado Federal não entrassem em recesso
sem terem dado uma resposta à sociedade
brasileira, no qlle se refere à política salarial.
Todos nós nos lembramos de que, quando
começamos a discutir a matéria, com o objetivo de dar-lhe um tratamento de urgência
urgentíssima, a questão tornou-se mais aguda, em face da decisão da Ministra Zélia Cardoso de Mello de prefixar em zero por cento
os reajustes salariais pos~eriores àquela data.
Faz mais de trinta dias que essa discussão
começou. Naquele momento, nós, do Partido
dos Trabalhadores, fornos acusados. de intransigência, porque não aceitávamos, em hipótese alguma, que se fizesse urna lei salarial
sem que se tratasse do gravíssimo problema
das perdas ocorridas antes da aprovação da
lei, fossem anteriores ou posteriores ao chamado Plano Collor. Não impusemos percentuais, mas o Governo não aceitava sequer
discutir a matéria.
Posteriormente, os trabalhadores passaram a conquistar, na negociação direta com
os empresários e nos Tribunais Regionais,
reajustes salariais e perdas anteriores. O Executivo, paia se colocar na contramão dos movimentos sociais do País, editou a Medida
Provisória'il" 185, que, muito justa e corretamente, foi derrubada pelo Congresso Nacional. Não satisfeito, O Presidente da República, passando sobre a Constituição, reeditou a medida, agora com o n" 190, que tambéin muito justamente foi derrubada, por nove a zero, no Supremo Tribunal Federal.
Assim, criou-se a seguinte situação: o Poder Executivo estava contra a reposição salarial. Corno toda a sociedade e o Congresso
Nacional discutiam a matéria, os trabalhadores faziam suas reivindicações e os Tribunais Regionais e os empresários, em negociação direta; os atendiam. O Governo, temeroso, passou a considerar de fundamental importância a elaboração de urna lei de reposição salarial. Tinha receio das conquistas dos
trabalhadores na negociação direta e nos Tribunais Regionais.
A partir deste momento, o Governo, como
que adotando para si a máxima "vencer ou
vencer" e para os trabalhadores "perder ou
perder", passou a concordar com a reposição
de perdas anteriores, mas não corno urna lei
que garantisse que não houvesse perdas no
futuro.
Qual a situação neste momento? A inflação, de cerca de 10% ao mês, se projetada
para 12 meses, é superior a 200% ao ano.
Somente neste mês, a inflação superou em
mais de 50% as previsões feitas pelo Governo. Em 30 dias, passou de 3% para 10%.
Portanto, estamos num período de altíssima
aceleração infla~ionária, e o Governo, numa
atitude inconseqüente, irresponsável, edita
uma medida provisória que, ao invés de repor
as perdas salariais, pretende consolidá-las.
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Assim, não podemos permitir que o Congresso entre em recesso, sem votarmos urna
lei salarial, sem votarmos a medida provisória, sem deixarmos claro para a população
quem realmente defende a reposição das perdas salariais, a manutenção do poder de compra dos trabalhadores e quem é contra os
interesses da classe trabalhadora brasileira.
Por isso, adotamos, no Congresso, o comportamento tático, absolutamente regimental,
de impedir que se votasse aceleradamente
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque
sabíamos que o plenário se esvaziaria imediatamente, e não teríamos mais a lei salarial.
Agora, estamos recebendo a informação
de que o Governo finalmente estaria disposto
a fazer concessões, a negociar. Mas a parcela
que nos oferece é tão pouco, é tão pequena
que chega a ser uma migalha e ainda com
o gravame de ser mantida a medida provisória
recentemente editada, que é urna verdadeira
agressão à classe trabalhadora do País. Não
podemos concordar com isso. Também não
podemos com essa proposta.
Portanto, quero dizer aqui, em nome do
Partido dos Trabalhadores, que essa proposta
poderá ser votada, mas não será aprovada
com nossa concordância. Não aceitaremos
que seja aprovada urna política salarial que
significa, na verdade, mais decomposição do
poder de compra dos salários e consolidação
das perdas já verificadas, especialmente num
momento em que a inflação está crescendo,
em que aumentam as lutas sociais em nosso
País, em defesa dos legítimos interesses do
povo, hoje agredidos pelo Governo.
A bancada do Partido dos Trabalhadores,
em parte responsável pela vitória conquistada
·ontem junto ao Supremo Tribunal Federal,
que decidiu impedir a redução de salário dos
funcionários públicos, não concordará com
a aprovação de urna lei para reduzir o poder
de compra dos salários dos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ~o nobre Deputado
Domingos Leonelli, para discutir o projeto.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, participei, em
nome do PSB, durante algumas semanas, de
sucessivas reuniões com a maioria dos partidos desta Casa e com os partidos que representam a maioria na Câmara dos Deputados.
O resultado desse esforço, encabeçado pelo Deputado Ibsen Pinheiro, que incluiu praticamente todo o leque de forças, todo o arcoíris ideológico desta Casa - partidos conservadores, comunistas, socialistas, progressistas, de centro, de direita e de esquerda foi o delineamento de urna política salarial
minimament~ comprometida com o equilíbrio social. E urna política salarial que empresta aos salários que vão até cinco salários
mínimos um nível de proteção e de reposição
e aos que vão até dez salários mÍli-imos outro
nível de reposição. Trata apenas da reposição
das perdas em tempos diferenciados.
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Esse projeto entroniza e consolida a livre
negociação, na medida em que assegura a
reposição das perdas e possibilita aos trabalhadores, a partir dessa reposição, a livre negociação do ganho real. É esse, em todo o
mundo, (I sentido da livre negociação:
Não existe livre negociação nas nações com
altas taxas inflacionárias. É uma mentira dizer que, no capitalismo moderno, a livre negociação se dá em torno de ganhos reais. Dáse a livre negociação, nos países da social-democracia e nos de capitalismo mais avançado,
a partir da negociação do ganho sobre o lucro
real. Isto é livre negociação. Confundir livre
negociação com selvageria do capital contra
o trabalho é um escárnio ao próprio capitalismo dito moderno.
.
A proposição que o Colégio de Líderes
produziu resulta de bom senso mínimo e elementar, e os Líderes que participaram desse
esforço se comprometeram ainda a continuar
negociando com o Governo para tentar uma
solução que viabilize uma política salarial.
Mesmo assim, em pleno processo de votação,
quando já estava na Ordem do Dia o projeto
que resultou do acordo feito pela maioria dos
partidos, o Governo edita a Medida Provisória n" 193, que é uma excrescência constitucional, inclusive porque proíbe, em seu art.
8", a própria livre negociação, anunciada aos
quatro ventos.
E coincide esse arrocho salarial anunciado
pela medida provisória com a abertura total
da economia ao capital internacional; coincide com a manutenção do Conselho Monetário Nacional, tal como vinha funcionando;
coincide com a degola d(ls funcionários públicos, como se a eles coubesse a responsabilidade pelo déficit público, o que é outra mentira do chamado capitalismo moderno, pretensamente defendido pelo Governo Fernando Collor.
O que estamos constatando, Sr. Presidente, com essas medidas impatrióticas, é uma
conspiração contra o trabalho. Isto, numa
Nação como a nossa, onde apenas 37% do
PIB são destinados ao trabalho, se refere a
coisas que montam a massa salarial.
Os partidos que apoiavam o Governo Sarney,.as forças que apoiavam os Governos militares da ditadura são as mesmas que apóiam
o Governo Collor e hoje fazem o que nenhum
governo militar ousou fazer, ou seja, violentam a própria nacionalidade, abrindo a economia, realizando a liberdade do capital e
o aprisionamento do salário.
É a isto que estamos assistindo: a prisão
do trabalho e à liberdade do capital. 'É este
o modelito interno para as republiquetas latino-americanas, já que nisso querem transformar nossa Pátria.
Este é o modelo interno para o Terceiro
Mundo. Não querem por modelo os Estados
Unidos, a Inglaterra ou a França, onde os
salários correspondem a 60 ou 70% do Produto Interno Bruto e o volume de funcionários
públicos por cidadão é muito mais elevado
que no Brasil. Nos paraísos do capital, os
funcionários públicos são em número mais
elevado, e o déficit público da Itália significa

três vezes o PIB, dizia-me hoje o nobre Deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam V.
Ex's que essas mentiras econômicas possibilitam a realização de verdadeiro genocídio
trabalhista no território nacional, que, aliás,
a cada dia está ficando menos nacional e mais
internacional. Ou o trabalho é considerado
pelo Governo como elemento da soberania
nacional, ou estamos traindo a Pátria. Não
se pode falar em pátria, em guiar carro-tanque e voar em avião de guerra sem se pensar
no trabalho. Os valores da Pátria se referem
ao trabalho. Na medida em que se avilta o
trabalho, avilta-se também a Pátria, traindo-a.
Sr. Presidente, não sei qual foi o acordo
que os partidos de maioria nesta Casa fizeram
com o Governo. Os partidos menores, por
sinal, os de esquerda-PDT, PT, PSB, PCB
e PC do B - não foram convocados para
a reunião de hoje à tarde. Lamento muito
que o PMDB só deseje a esquerda na mesa
de negociação quando pretende fazer demagogia, como fez com a Medida Provisória n"
168 e com projeto de conversão, para atender
aos lobbies de todas as construtoras. O
PMDB só convoca a esquerda quando quer
seu apoio contra o Governo, mas não a convoca para participar de todas as decisões. Isto
precisa ficar bastante claro. Não temos responsabilida,de sobre o acordo que venha a
ser anunciado. Não fomos convocados, repito.
Os partidos de esquerda foram rigorosamente leais ao PMDB em todo esse processo.
Tive a honra de ajudar, ao juntar perdas e
política salarial, e ao tentar convencer todos
os partidos de esquerda a participar das negociações. Todos participamos de maneira leal
e clara. Entretanto, este projeto.de lei, encabeçado pelo PMDB e assinado pela maioria
dos partidos com assento desta Casa não será
votado esta noite ou, se o for, provavelmente
será derrotado. Evidentemente ele já foi derrotado antes, com a edição da Medida Provisória n" 193. Temos consciência disto. Mas
é preciso que este poder tenha uma segunda
consciência, talvez a mais importante, a de
que o projeto de lei, tramitando em regime
de urgência, foi atropelado desavergonhada
e autoritariamente pelo Poder Executivo.
Fico espantado ao ver que a liderança do
maior partido desta Casa, que ontem se comportou com tanta coragem e galhardia, até
agora não tenha dado explicação pelo atraso
da votação deste projeto de lei, que só neste
instante começa a ser discutido.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Tidei de Lima.

o Sr. Tidei de Lima - Eu gostaria apenas
de esclarecer V. Ex', que cobra uma posição
do PMDB neste episódio ainda não concluído, pois está-se desenrolando, e que diz respeito à política salarial a ser votada hoje nesta
Casa. O PMDB.e o PSDB foram chamados
para ouvir uma proposta do Governo. Não
há uma posição finda. Evidentemente, quando o PMDB tiver uma posição concreta do
Poder Executivo, não da bancada governista,
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dará satisfação aos partidos que com ele se
sentaram à mesa, nos últimos trinta dias, para
discutir sobre os salários. A cobrança de V.
Ex' não é precipitada; apenas os fatos estãose desenrolando. Maistarde o partido virá à
tribuna para esclarecê-los.

o SR. DOMINGOS LEONELLI - Espero
sinceramente, nobre Líder, que V. Ex' venha
prestar os esclarecimentos. Mas temo que
não possa fazê-lo.
Concluindo, Sr. Presidente, lamento muito
que os entendimentos estejam ocorrendo diretamente com o Poder Executivo, substituindo a tramitação altiva desta Casa. Não
quero ser ingênuo e desconhecer a necessidade de bom relacionamento com o Presidente da República, até por que há o veto
presidencial. Mas não podemos admitir que,
em nome desse realismo, se abra mão da autonomia do Poder Legislativo. Rejeit~mos
também a idéia de que depende de entendimento com o Governo a tramitação de um
projeto que já está acertada pela maioria desta Casa. Vamos ficar prisioneiros ao solicitar
ao Poder Executivo que nos envie todas as
medidas. Não teremos mais a iniciativa legal.
Transferimos para o Poder Executivo a tarefa
de legislar.
Quero consignar a posição e o testemunho
do Partido Socialista, que participou desse
processo, flexibilizando todas as saus posturas, negociando tudo o que era possível, e,
no entanto. assiste aqui à negociação efetiva
e à votação, que seriam dever desta Casa,
serem substituídas por um breakfast ou por
um entendimento direto com o Poder Executivo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Aldo Arantes, para discutir o projeto.

o SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados, o Partido Comunista
do Brasil tem analisado detidamente a política econômica deste Governo. Desde o primeiro momento ficou absolutamente clato
que um dos pilares da política econômica do
Sr. Collor de Mello era o arrocho salarial.
Tanto assim que, quando se discutia no Congresso Nacional a aprovação da Medida Provisória n" 168, que falava da prefixação de
preços e salários, insistíamos com a tese de
que era muito fácil prefixar salários, mas a
realidade do sistema capitalista não criava
mecanismos reais de controle de preços, e
era absolutamente necessária a criação de
uma política que resguardasse o poder de
compra do salário do trabalhaçior. Nesse momento, introduziu-se no projeto de conversão
um gatilho salarial trimestral como forma de
reposição parcial das perdas salariais.
Na verdade, a política de arrocho salarial
do Sr. Collor de Mello ficou mais clara quando vetou esse dispositivo. Na continuidade,
o processo inflacionário foi retomado, e o
Governo veio a públicQ com nova tese. Já
não era mais a prefixação de preços e salários,
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porque a realidade havia mostrado o congelamento de salários e o crescimento vertiginoso
dos preços. A proposta era a aparentemente
.liberal: livre negociação dos salários, quando
sabemos que falar em livre negociação dos
'salários equivale a dizer ganhos de produti·vidade e não reposição de perdas salariais,
o que é um mecanismo de retirada do poder
de compra do salário do trabalhador. O raciocínio que o governo procura desenvolver,
quando afirma que a reposição das perdas
salariais decorrentes da inflação será fator
inflacionário, é vergonhoso. Isso significa
compensar a política de arrocho salarial mais
clara, cabal e radical. Ora, trata-se de reposição atrasada, porque diz respeito à inflação
passada. Trata-se única e exclusivamente de
tentar recompor o poder aquisitivo do salário
dos trabalhadores. Ocorre, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, que o Governo não está
preocupado com o emprego, nem com a garantia mínima do poder de compra do salário
dos trabalhadores. Pois bem, a partir do momento em que ficou evidente a retomada do
processo inflacionário, passou a discutir neste
Congresso a necessidade de se eleborar uma
lei que criasse mecenismos de reposição das
perdas salariais anteriores. Quando editou a
Medida Provisória n" 185, o Governo não
queria discutir as perdas e propôs, na reunião
de líderes, que se separasse o tratamento da
questão das perdas da política salarial. E assim foi feito, para facilitar a tramitação.
Desse modo, chegamos a um texto consensual, muito longe daquilo que o PC do B
defende, que hoje está na pauta de votação.
Ora, todas as manobras foram feitas no
sentido de impedir a votação desse texto, e
o Governo, de forma desleal, na última hora,
mandou para cá uma medida provisória para
atropelar o Congresso. Diz-se até que o Governo conta com a interpretação benigna da
Presidência do Congresso Nacional, no sentido de que a edição da medida provisória,
nos últimos dias de funcionamento desta Casa, permite ao Executio reeditá-Ia. Quero dizer que, se a Presidência desta Casa e a Mesa
do Congresso Nacional têm essa interpretação, na opinião da Liderança do PC do B
estará ferindo a Constituição brasileira, que
é muito clara quando diz, no art. 62:
"Art. 62. Em caso de relevância e
urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-Ias de
imediato ao Congresso Nacional, que,
estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir nO prazo de cinco dias."
Ora, Sr. Presidente, qual é o espírito dessa
lei? O de que, se o Congresso Nacional estiver em receesso, será convocado. Assim, se
o Executivo enviar a esta Casa medida provisória na fase de seu funcionamento e não
houver tempo hábil para votá-la, o lógico,
o constitucional é a convocação extraordinária do Congresso para apreciar a matéri&..
Há, portanto, manipufação vergonhosa que,
na opinião da Liderança do PC do B, pode

criar grave precedente. Há uma batalha política..regimental e constitucional em torno da
política salarial, e admitir o referido entendimento do Congresso Nacional significa dar
ao Presidente da República a possibilidade
de editar uma enxurrada de medidas pro,visórias na reta final do período legislativo, o
que vai contra o espírito da lei. A Liderança
do PC do B tem um compromisso com os
trabalhadores: votar uma lei que garanta a
recuperação das perdas salariais e o mecanismo de retomada, por mínimo que seja,
do poder aquisitivo dos salários. Não seremos, em hipótese alguma, coniventes com
qualquer tipo de entendimento que signifique
prejuízo para os assalariados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Genoíno, para discutir o projeto.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, estamos diante de fato da
maior importância, que serve de elemento
de avaliação do projeto econômico do Governo, que é a crise e seu reflexo na questão
salarial.
Este Governo adotou uma política salarial
contraditória, que sacrificou os trabalhadores, promoveu arrocho salarial e a transferência de renda dos assalariados para o Estado e para o grande capital.
A Medida Provisória n° 193, na verdade,
não estabelece uma política de reposição salarial, mas representa o rebaixamento, pois nega até as perdas já asseguradas por decisões
tomadas pelos tribunais do trabalho.
Agora, a Casa, no final do semestre, discute a nova política salarial, e o projeto já deveria ter sido votado, pois aprovado o regime
de urgência. Existem propostas alternativas
que, em matéria de política salarial, pouco
significa para os trabalhadores brasileiros.
Em primeiro lugar, existe a visão de que
a reposição das perdas salariais ocorrerá de
acordo com a Medida Provisória ri" 193, que
está em vigor por 30 dias; só em agosto teremos oportunidade de alterá-la. Além da confusão criada nas relações entre Capital e Trabalho e, principalmente, diante da indignação dos trabalhadores brasileiros, o Governo
tenta manobrar com parte do Congresso Nacional, para enfeitar essa situação de crise,
de impasse. Já não é possível negar as perdas
salariais, avaliadas por complexos, mecanismos de cálculo, para não atender à reivindicação dos trabalhadores.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, diminuir a faixa salarial a fim de indexar a inflação
para efeito de aumento de salário é uma política injusta, sem critério, que não condiz com
a verdadeira distribuição de renda neste País.
Não podemos deixar de considerar, Sr.
Presidente, que, num País com inflação d~
10% e já projetada em 15 a 20% no próximo
mês, a não-indexação do salário significa que
estamos diante de medida perversa, crueL
O arrocho salarial é cada vez maior. Por isso, .
Sr. Presidente, não podemos aceitar o rebaixamento das faixas salariais. Temos de adotar
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um critério que medice a faixa salarial para
efeito do poder aquisitivo. O correto é indexar até dez salários mínimos, mas o Governo
propõe até três. Essa indexação deve atingir
uma faixa maior do assalariado brasileiro,
porque, com uma infração de 10, 15, 20%
ao mês, quem recebe até dez salários mínimos
é afetado profundamente no seu poder de
. compra. Na verdade, o Governo criou uma
lógica, uma dinâmica na condução da economia brasileira que não tem saída. Não tem
meia-volta a manutenção desse plano econÔmico. Há o enrijecimento da economia brasileira, o controle do Estado, através das Medidas Provisórias nO' 168 e 154, depois alteradas
por outras, e agora vem mais outras. Mesmo
que o Congresso Nacional aprove uma miniatura de política salarial, a questão não estará
resolvida. Um País só será, moderno avançado, se houver realmente um poder de compra do salário, se houver uma elevação do
seu poder aquisitivo. Nem mesmo nos governos militares, nem mesmo no Governo Sarney havia esse critério de indexar o salário
mínimo à inflação com essa faixa tão baixa
de três ou até de cinco salários mínimos.
O projeto em tramitação na Câmara dos
Deputados, para o qual já tinha sido votada
a urgênéia-urgentíssima, estabelece o mínimo
do mínimo. Querer diminuir a reposição em
relação ao patamar previsto naquele projeto,
cuja urgência foi aprovada, significa vendermos aos trabalhadores brasileiros a imagem
de uma política salarial que não representará
um aumento real no seu poder de compra.
Diante deste quadro, com a não-reposição
das perdas salariais, com o desemprego crescente, falar em livre negociação é até um
desrespeito aos trabalhadores brasileiros.
Por isso é que nós, do Partido dos Trabalhadores, deixamos bem claro que, sem uma
política salarial com critérios, justa, esta Casa
não pode encerrar suas atividades neste semestre legislativo. É necessário que as duas
Casas, Câmara e Senado, adotem uma política salarial coerente, com critérios, que reponha, pelo menos pela média, o poder de compra dos salários, e não por baixo. Achamos
que este projeto em pauta é o mínimo aceitável. Diminuí-lo significará dizer para os trabalhadores brasileiros que estamos convalidando uma política salarial de arrocho, fazendo apenas pequenas modificações, apenas pequenas restrições.
Muito obrigado .
O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. PAULO PAIM (PT -RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de começar meu discurso, gostaria de encaminhar uma questão de ordem
para saber o tempo de que diporei na tribuna.
Estou preocupado. Se a sessão tiver sido
prorrogada por mais de 40 minutos apenas,
para então ser encarrada, eu até abriria mão
da minha fala, a fim de que não fosse prejudi-
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cada a votação do projeto que institui a nova
política salarial. Consulto V. Ex' se esse período que vou utilizar não irá prejudkar a
votação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há possibilidade de prorrogarmos a sessão, desde que estejamos em processo de votação ou que os Líderes assim acordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Paulo Paim para discutir o projeto.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste início de noite, embora com a
Casa esvaziada e com a maioria dos Parlamentares ausente, é indiscutível que estamos
decidindo uma das questões mais importantes
para a classe trabalhadora.
Lembro a todos os Parlamentares que existem hoje neste País mais de três milhões de
trabalhadores em greve, esperando a decisão
desta Casa sobre a política salarial e a reposição das perdas.
Sr. Presidente, como Deputado operário,
aqui no coração do Brasil, no Poder que consideroo mais importante, o Legislativo que pode fazer leis e, mesmo que o Presidente
da República as vete, tem condições de derrubar esses vetos - muitas vezes me pergunto
se este Poder tem assumido suas responsabilidades.
É preocupante ver que o Poder Judiciário
tem na verdade, na maioria dos casos, atendido às reivindicações dos trabalhadores, por
omissão do Legislativo. Foi assim na Medida
Provisória n' 190, e agora, na redução dos
salários dos servidores públicos, isso também
ocorre. Minha preocupação aumenta quando
me pergunto: qual é, o fato, o papel desta
Casa para o País e para a classe trabalhadora?
Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo
a todos os Líderes para que votemos, de uma
vez por todas, uma nova política salarial.
Acho que será constrangedor para todos nós,
Deputados e Senadores, percorrermos nossas
bases, durante o recesso de julho; enquanto
os trabalhadores estão em greve, reivindicando a aprovação de uma política salarial. Nosso partido, tem feito obstrução na votação
do Congresso Nacional somente com o objetivo de sensibilizar as Lideranças para que
cheguem a um entendimento e se vote, antes
do recesso, uma nova política salarial.
Sr. Presidente, duvido que qualquer Parlamentar, em sã consciência, concorde com o
fato de o salário mínimo continuar sendo de
3 mil e 800 cruzeiros e de os aposentados
e servidores públicos não terem direito ao
IPC de março, abril, maio e junho, quando
todos estão vendo que a inflação já está na
casa dos 2 dígitos. Duvido que, em véspera
de eleição, qualquer Parlamentar, quando
voltar para as suas bases, vá fazer discurso
no palanque aos aposentados e pensionistas,
dizendo: "Vocês não têm direito ào IPC de
março, abril, maio e junho, mas quero os
votos de vocês".
Sr. Presidente, estou fazendo' uma reflexão. Sou um Parlamentar, por isso sei que

o que acontecer nçsta Casa atingirá o conjunto dos Parlamentares.
SI. Presidente, o Governo tem a ousadia,
diria até a cara-de-pau" de baixar a Medida
n' 193. Essa Medida - e sou obrigado a usar
este termo - é coisa de bandido, de criminoso, pois traz embutida no seu conjunto um
verdadeiro massacre à classe trabalhadora.
Além de ser uma medida provisória e ter,
infelizmente, valor de lei, uma série de erros
de redação nele são cometidos. Isto me preocupa mais ainda, porque mostra a incompetência dos homens que estão no poder no
País, os quais não sabem nem redigir uma
medida provisória para atingir seus objetivos.
Por exemplo, a Medida Provisória n' 193
diz que a categoria econômica tem direito
a um salário. Ora, qualquer estudante, diria
mais, qualquer auxiliar de professor do Mobral sabe que categoria econômica é a categoria empresarial.
E a Medida Provisória n' 193 diz que a
categoria econômica tem direito a um salário.
Há aqui uma série de equívocos. É lamentável esta <::asa entrar em recesso deixando
em vigência tal tipo de lei. Diria que o art.
8' é uma brincadeira de mau gosto. O Governo, chamado neoliberal, de Collor de Mello
diz que o princípio básico é a livre negociação. Sr. Presidente, se é para deixar em vigência a Medida Provisória n9 193, prefiro a livre
negociação, nem que seja a lei do cão, a lei
do mais forte. A Medida Provisória n9 193
diz, no seu art. 89 , que há livre negociação,
desde que o empregador não dê ao empregado mais do que a média dos últimos 12
meses.
Sr. Presidente, tivemos o cuidado de fazer
uma projeção do que ocorreria neste País
.desde que adotados os termos dessa medida
provisória relativamente a uma categoria com
data-base em junho, se a inflação fosse de
10% ao mês. Pois, se bem, calculado pela
média, somente daqui a um ano esses trabalhadores, com a inflação de 10% ao mês,
teriam o direito a 96% de aumento. Pois fosse
um mínimo de política salarial decente, e que
a inflação também fosse 10%, feito um cálculo no patamar do IPC de março, abril e maio
que 187, 9 capitalizados o~ 10% ao mês, daria
803%. Como se vê, Sr. Presidente, uma categoria com data-base em junho, pela proposta
do Governo, terá, daqui a um ano, 96% de
aumento, quando teria direito a 803% de aumento, se usarem o cálculo computando o
IPC.'
,
Essa medida não repõe coisa alguma, não
é de política salarial, nem de livre negociação;
é, simplesmente, uma proposta de redução
vergonhosa do salário dos trabalhadores. Se
ela continuar em vigência, estaremos levando, neste momento, mais do que nunca, ao
empobrecimento em massa a classe trabalhadora e adotando um processo de convulsão
social.
Sabemos que o próprio Governo já está
recuando nas Suas posições,reconhecendo;
em grande parte, a sua incompetência. Mas,
neste momento, nos apresenta uma proposta
de aplicar o .IPC somente até o patamar de
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até três salários mínimos. Não dá para aceitar, Sr. Presidente, se lembrarmos que, em
pleno Governo Sarney, estc Congresso aprovou uma lei levando em conta um IPC de
até 20 salários mínimos, zerando no trimestre
a inflação.
Sabemos muito bem que a própria sociedade, baseada no efeito dominó, conseguiu
que a maioria dos trabalhadores que percebesse até vinte salários mínimos ganhasse o
IPC mensal.
Por isso, Sr. Presidente, nosso propósito,
neste momento, é manter firme a posição
de que poderíamos, num extremo esforço,
aprovar, com urgência urgentíssima, pelo
menos, oprojeto que está sobre a mesa, e
que garante o IPC para o trabalhador que
ganhe até 10 salários mínimos, com o compromisso das Lideranças de que esse projeto
fosse também aprovado no Senado Federal,
ainda antes do recesso de julho.
Se isto não acontecer, nós, do Partido dos
Trabalhadores, estamos dispostos a ficar aqui
hoje, amanhã, sábado, domingo, todo o mês
de julho, se for preciso, obstruindo a LDO
até que esta Casa, de uma vez por todas,
vote uma política salarial que atenda, não
digo totalmente, mas, pelo menos, em parte
ao interesse dos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Afif Domingos, para discutir o projeto.
O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, Sr to
e Srs. Deputados, nós, do Partido Liberal,
temos posição firmada a respeito da política
salarial.
Somos os subscritores do projeto, porque
achamos que há necessidade de uma política
salarial que balize a travessia rumo à livre
negociação como meta. Não fizemos acordos
sobre o conteúdo, mas, sim, sobre a forma;
pois sobre o conteúdo estamos discutindo,
razão do atraso desta sessão, vez que estambs
em busca do entendimento.
Não poderia deixar de, neste instante, fa:
zer algumas reflexões sobre o momento que
estamos vivendo, sem dúvida, de grande insegurança. A economia como um todo ainda
não conseguiu assimilar o conjunto de um·
projeto. Estamos tomando 'COrihecimentb'de
medidas que chamaria de p\:ino de emergência, mas que não estão concatenadas num'
projeto global.
Hoje,' estamos assistindo, Com alguma ansiedade, à total falta de investimentos na atividade produtiva; estamos sentindo uma queda da atividade econômica. Desde o primeiro
dia, quando me perguntavam a respeito de
,uma política de salários, respondia que estava
preocupado com uma política de empregos,
até porque a grande massa empregadora do
País é composta de micro, pequenas e médias
empresas, que hoje vivem uma situação de
instabilidade igual à que vive o trabalhador
com a falta de perspectiva.
E o pior, Sr. Presidente, é que estamos
sentindo qué a política de combate à inflação,
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promovida pelo Governo, não tem sido eficaz. Os indicadores aí estão: de uma perspectiva que se estabeleceu como inflação zero,
o processo inflacionário está recrudescendo,
e podemos caminhar para um processo de
inflação com recessão, o que será profundamente desastroso.
Participei de uma campanha presidencial
em que alertávamos para o fato de que teríamos um período de travessia no qual o emprego deveria ser privilegiado, inclusive por par·
te do Governo. Deveríamos traçar uma política que mantivesse o nível de emprego, principalmente para a população mais carente ou
a mão-de-obra não-qualificada. Era um programa de emergência, durante o período da
travessia, com o qual o Governo deveria promover substancial investimento nas áreas da
habitação, saneâmento básico, conservação
de estradas, num grande programa para todos
os Municípios do Brasil.
Ainda não conseguimos perceber uma política que vá nessa direção. No campo econômico, sentimos que' a medida de maior impacto foi o confisco do patrimônio financeiro.
Dali para a frente, s6 estamos assistindo, nestes dias, à administração desse confisco, sem
que haja uma política efetiva que nos dê con· .
diçães de vislumbrar o desenvolvimento,
mesmo a médio prazo.
Ontem, o Governo anunciou a política industrial, que nos parece estar beneficiando
muito mais a importação de bens de consumo
do que a de bens de produção. Gostaría que'
o Governo desse prioridadade à importação
de tratores e não à de autom6veis.
Por tudo isso, neste instante, sem dúvida
há insegurança. E, diante de uma proposta
de política salarial, n6s, ao analisarmos todos
esses aspectos, estamos verdadeiramente
preocupados com aquela faixa salarial primeira, de até três salários mínimos, pois sabemqs que o salário mínimo não é suficiente.
para o sustento de uma família. Se.pudés·
semos alcançar Um entendimellto para o. ajl)ste dessa primeira faixa de até três salários
mínimos, estaríamos garantindo, na trayes·
sia, pelo menos a al.imentação da grande massa trabalhadora. Se o Governo tivesse dúvidas' a respeito dessa indexação, que elaporasse uma política para garantir a estabilização dos preços de uma cç:sta básica .de ali·
mentos, a fim de que não houve~se o repa.s~e,
em termos de salários. Se há aumento de
preços, temos de éorrigir o siO\lário na m~sina
proporção, para preservar a alimentaç~o,
porque não podemos combater a inflação ~s
custas da fome do povo brasileiro.
.
Digo isto porque, no meu programa, quando disputei a última eleição presidencial,
constava que, nesse período de traVessia,
além de uma política que manteria o emprego
para a massa trabaG..dora, teríamos a garantia de uma cesta básica de alimentos e de
remédios, exatamente para atingir ·os traba-'
lhadores é os apos~ntados sem perspectiva,
a curtíssimo prazo, (I' correção dos seus proventos.
Portanto, se acaso não houver entendimento para efeito de aprovação da proposta de

uma lei salarial, iremos apresentar uma
emenda. Espero que haja consenso e que che·
guemos a um acordo.
Estamos trabalhando para que o mínimo
seja garantido e que o restante fique por conta das organizações sindicais, através do processo. da livre negociação. Entretanto, para
as primeiras faixas de salário, nesse período
de travessia, pelo menos por um ano, deveríamos garantir a cesta básica do trabalhador
brasileiro.
Esta é a nossa opinião.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Plínio Arruda Sampaio, para discutir o projeto.
O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT
- SP) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os Deputados do Partido dos Trabalhadores estão desfilando nesta tribuna, cada
qual tecendo críticas a um aspecto da política
salarial do Governo.
Queremos que fique registrac!a !TOS Anais
desta Casa nossa posição frontal a essa política, que consideramos, para resumir numa
palavra cruel para com a classe trabalhadora.
A política de estabilização econômica do
Governo funda-se, neste momento, na redução do poder de consumo da classe trabalhadora. O Governo quer que a classe trabalhadora consuma menos.
.
Para fundamentar essa afirmação, analisamos o que acontecia antes' ti o que veio a
acontecer depois do Plâno Collor. Antes do
Plano Collor, três· fatores concorrentes contribuíam para a espiral inflacionária: o déficit
público, o excesso de liquidez' e a indexação
dos preços, dos salários e das aplicações financeiras. O Plano Collor pretendeu debelar
essa tendência, mediante o co.rte do déficit
público, a redução do excesso de liquidez e
a eliminação de toda e qualquer forma de
indexação. Ap6s cem dias da execução deste
plano,.vemos que o déficit orçamentário, ao
que parece, foi zerado, mas pelo. efeito de
imp.ostos do tipo once for alie por uma série
de antecipações.
.o excesso de liquidez foi eliminado de golpe, através do confisco de todo.o dinheiro
aplicado em instituições financeiras. Mas sabemos que hoje, apenas parte da liquidez
cont.inua retida. Os cruzados das empresas
já for[lI11praticamc::nte devolvidos e a "ciranda,financeir(l" voltou. Os jllroS foram elevado~"prevendo-se que, ne~te rjtmp, a taxa de
juros real será da ordem de 80% ao ano.
Naverçlade, o fator excesso de liquidez,
apontado çomo uma das causas da inflação,
pratic<,lmente está de volta. Já temos de novo
uma grande massa de dinheiro jogada nas
aplicações, estimulada pelos juros elevados
estabelecidos pelo Governo e pela falta de
uma política industrial e agrícola que abra
perspectivas .de investiIpentos ao setor pri-.
vado.
E que aconteceu com os preços? Vários
deles já estão indexados: o aluguel, a prestação da casa pr6pria e as aplicações finan7
ceiras. A inflação já atingiu a casa dos 10%
ao mês. Portanto, o fator indexação, apon-'
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tado como uma das causas da inflação, também foi restaurado. Para completar o quadro.
já atingimos um índice de inflação que, se
tudo continuar como está, será da ordem de
200% ao .ano. Veja V. Ex', Sr. Presidente.
que os que tinham grandes quantias aplicadas
nos dep6sitos salvaram-se, porque puderam
trocar cruzados pelo pagamento de suas dívidas e impostos. Salvaram-se aqueles que conseguiram liquidez, porque puderam jogar no
mercado financeiro e emprestar ao Governo
a um juro real de 80% ao ano. O único setor
que não se salvou foi o dos assalariados. Pois
bem, esse é o setor que,? Governo quer manter sem qualquer reajuste. através de medida,
de resto inconstitucional. Ao estabelecer um
teto para a negociação salarial, sem fixar um
piso para a mesma, o Governo quer jogar
novamente nas costas dos trabalhadores e dos
assalariados o peso do sacrifício, que se requer de toda a Nação, para que a inflação
não dispare. Tudo como dantes...
Sr. Presidente, esta é uma atitude cruel
pára com os trabalhadores, especialmente os
mais pobre. Por isso. queremos registrar nossa inconformidade, nossa disposição de lutar
com todas as forças para que não se consume
mais essa agressão contra a classe trabalhadora. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Celso Dourado. para discutir o projeto.
O SR. CELSO DOURADO (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, o Congresso Nacional
e a Câmara dos Deputados enfrentam, nesta
hora, um problema decisivo para a sociedade
brasileira. Naturalmente, as posições políticas determinam a perspectiva e o posicionamento de cada um. Os liberais acham melhor
que o Estado fique o mais distante possível
ou ausente. das questões salariais. Ern geral.
os chamados liberais na sociedade brasileira
detêm sempre o poder econômico. E por isso
mesmo perdem as eleições. mas não o poder.
Para quem detém o poder econômico, o
Estado tem de ser fraco. sem poder de intervenção e até indiferente ao que possa ocorrer
nesta questão entre o capital e o trabalho,
no relacionamento entre empresários e trabalhadores. Outros há que defendem a tese de
um Estado forte, que domina a economia
e se preocupa em manobrar tanto o planejamento quanto a execução. Para estes a política salarial deve ser uma questão de decreto
governall)ental.
N6s, da .social democracia, entendemos
que o Estado não deve ser fraco, nem todopoderoso, dono da sociedade mas, sim, ter
força suficiente para interferir, garantindo a
justiça nas relações entre capital e trabalho,
entre empresários e trabalhadores. Na sociedade brasileira, cuja estrutura social é extremamente perversa, desumana, mesmo. O Estado tem de estar atento ao que ocorre. A
política ~alarial, sobretudo neste momento
de recessão econômica que estamos vivendo,
não pode nunca ser encarada na base do "deixa estar para ver como fica", na livre negocia-
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ção. Ou ainda, como diz o povo, popularmente: "É tempo de murici, cada um cuide
de si".
Esta estrutura perversa da sociedade brasileira exige a presença do Estado e do Governo não para manipular, mas para garantir
a justiça. Defendemos a necessidade de um
estudo constante da questão salarial. Os trabalhadores não podem ser sempre as vítimas
dessa realidade da nossa sociedade. Sobretudo os de salário mais baixo - o salário
mínimo - precisam constantemente dessa
presença do Governo, para garantir a justiça.
Entendemos que o Congresso Nacional.
tem de estar presente constantemente. Defendemos a posição de que a política salarial
deve ser planejada e sair de dentro do Congresso. Que haja diálogo com o próprio Executivo, que haja diálogo com os mais diferentes setores para encontrarmos o equihbrio
na definição de salários razoáveis, justos, que
possam realmente permitir a mudança dessa
estrutura social perversa que caracteriza a sociedade brasileira.
Entendemos que os salários mais baixos
devem ser corrigidos de modo que recuperem
totalmente as perdas constantes que existem.
Não aceitamos que os salários mais altos sejam corrigidos na mesma proporção. Isso seria absolutamente injusto.
Nós, Deputados, não aceitaremos isso,
nem lutaremos para que o nosso salário seja
corrigido na mesma proporção daquele que
recebe o mínimo ou pouco mais do que isso,
dois salários mínimos.
A lei salarial tem de revelar claramente
a preocupação com a justiça, com a busca
de um equilíbrio nas relações da sociedade.
Sem dúvida, trilhando esse caminho, daremos nossa contribuição decisiva. O Congresso Nacional tem a respons!lbilidade de contribuir para modificar ou desestruturar uma política que todos consideremos injusta.
Hoje é dia de votarmos a lei salarial, e·
devemos estar conscientes disto, conscientes,
inclusive, de que a busca desse equilíbrio e
da justiça entre o capital e o trabalho modificará essa realidade triste e melancólica que
temos: milhões de brasileiros, que nem salários possuem, foram empurrados para uma
miséria tão humilhante que já perderam a
capacidade de reagir, de protestar, de buscar
caminhos que possam dignificar a pessoa humana.
Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência prorroga a sessão por mais
60 minutos.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Gasparian, para discutir o projeto.
O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados para continuar na argumentação econômica do ilustre Deputado
Plínio Arruda Sampaio, sobre se o aumento
de salários poderia ser responsável pela retomada da inflação, gostaria de dar minha opinião e tecer considerações sobre o assu.1to,
fundamental neste momento, principalmente

porque temos na Ordem do Dia um projeto
que ajudaria a fazer com que os juros no
País caíssem, contribuindo para que fosse
cumprida a determinação constitucional de
12% de juros reais.
Na verdade, Sr. Presidente, tivemos no
País, nos últimos anos, uma concentração de
renda que favoreceu extremamente o setor
financeiro no Brasil. Esse setor recebia do
Produto Interno Bruto, no ano de 1970, somente 6%. Em 1988-este é o último número disponível, dado pelo IBGE - a participação do setor financeiro cresceu, portanto,
de 6 para 14,2%. Provavelmente, para que
isso pudesse ocorrer, os salários foram diminuídos. A participação dos salários no Produto Interno Bruto do País, que já foi maior
do que 50% - esses dados não são muito
fidedignos - hoje, certamente, é menor que
40%. Evidentemente, se' aprovarmos uma
política de aumento salarial, ou mesmo de
aumento real, e ao mesmo tempo não tomarmos medidas para diminuir a participação,
no Produto Interno Bruto, de outras categorias, fazendo, portanto, uma redistribuição
de renda, essa política salarial está inflacionária. Devemos diminuir os juros cobrados
no País, com o que estaremos realmente tomando uma medida correta de redistribuição
de renda para aqueles que têm rendas menores, os assalariados. Estaremos, assim, fazendo com que o setor financeiro, além de ser
mais eficiente, também tenha resultados menores. É fundamental que a medida proposta
- que é constitucional - de estabelecer penalidade para aqueles que praticarem a usura, cobrando juros maiores de 12%, seja discutida antes de ser votada. Há uma semana
que estamos aqui e não tivemos a satisfação
de discuti-la.
Sr. Presidente, quero dar um número realmente trágico do relatório "The World Competitive Report", elaborado por uma instituição suíça, que fez comparação dos custos financeiros entre países subdesenvolvidos, mas
em crescimento, como Singapura, Hong
Kong, Taiwan, Tailândia, Malásia, Índia,
México e Brasil. Segundo o relatório, o Brasil
é campeão dos juros altos. No ano passado,
o juro real do País, segundo essa publicação,
foi de 42,73%, isto é, inflação mais 42,73%.
Realmente, é um número bálbaro. Em qualquer país organizado esse juro não é maior
do que 6%, 7%. A taxa de juros de 12%
ao ano, estabelecida pela Constituição, é insuportável para qualquer economia ou empresa do mundo, a não ser para o Governo
brasileiro, que pagou esses juros, gerando
déficit orçamentário e inflaç~o.
Depois do Brasil, cujo juro real estava em
torno de 42,73%, o pior colocado é a Indonésia, com 14,36%.
Os países cujos juros reais são mais baixos,
como Taiwan, Coréia e Hong Kong, conhecidos como os tigres asiáticos estão crescendo
e chegando perto do Japão, país fundamentalmente desenvolvido.
Temos a obrigação de votar uma política
salarial que aumente o salário dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, temos de votar
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medidas que contribuam para a redução do
custo financeiro das empresas, de modo que
aquilo que venham a pagar de salário possa
ser compensado com o que vão pagar a menos
de juros. Assim não seria necessário transferir para o consumidor o aumento do custo
financeiro, o que gera inflação. Isso tem de
ser discutido de forma ampla, com argumentos corretos. Pelos corredores da Câmara dos
Deputados, muitos Parlamentares nos perguntam sobre os juros de 12%. Infelizmente,
ouve-se dizer que a Mesa está sendo pressionada por três ou quatro lobbies que impedem
que se realize a votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Com a palavra o Sr. Deputado Gastone
Righi, para discutir o projeto.
OSR. GASTONE RIGHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, é confortador neste momento saber que não terei seguramente a palavra interrompida nem cassada, nem o tempo cobrado. Por isso, desejo deixar aqui muito clara a posição do PTB em relação ao projeto de política salarial.
Ontem, insurgimo-nos com veemência
contra os esforços dos partidos oposicionistas
que, acenando com a bandeira de representantes da classe trabalhadora, queriam aprovar esse projeto, a toque de caixa, sem composição com os partidos que apóiam o Governo. Dizia eu que isso era apenas demagogia.
E era, porque a aprovação na Câmara dos
Deputados, sem acordo com o Governo, em
nada resultaria. O projeto teria de ir ao Senado, onde o Governo tem maioria. Uma única
emenda apresentada no Senado faria com
que a matéria tivesse que se deslocar de lá
para esta Casa novamente.
Está claro, pacífico e translúcido que o projeto teria tramitação mais longa, mais demorada do que a da medida provisória editada
pelo Governo, porque tem prazo de trinta
dias para conhecimento da Casa. Mesmo que
pulássemos o interregno do recesso, já estaria
sendo votada, impreterivelmente, no mês de
agosto, enquanto o projeto do Líder do
PMDB só seria conhecido no final do ano,
muito depois de votada a medida provisória.
Passei a exigir que tivéssemos um comportamento transparente, que deixássemos de
fazer o discurso demagógico ou de palanque
e buscássemos uma solução consensual. Todos queremos uma política salarial. Ninguém
pretende que a classe trabalhadora continue
pagando o preço da inflação ou do combate
à inflação. O difícil é encontrar o ponto de
equilíbrio, o intermezzo, em que nossas verdades possam ser uma única verdade. De ontem para hoje, seguramente, aqueles que nos
contestavam amadureceram seu pensamento
e verificaram que tínhamos razão. Era preciso buscar o consenso. E hoje estamos aqui
procurando este consenso.
As Lideranças da Câmara encontram-se no
Palácio do Planalto buscando, junto ao Presidente da República, a concordância para o
acordo que foi tecido nesta Casa. Para ufania
minha, sou um dos autores da emenda que
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consubstancia o princípio geral do acordo esboçado. Com esta redação mais ou menos,
ou alterados alguns de seus alicerces ou das
suas bases, poder-se-á obter consenso geral,
e esperamos que o Palácio do Planalto o aceite.
Seria modificando o projeto de autoria do
,Líder Ibsen Pinheiro em seu art. 2", para que
passasse a ter a seguinte redacão:
"Os salários dos trabalhadores serão
reajustados trimestt:almente pelo Índice
de Preços ao Consumidor - IPC - do
trimestre anterior até o valor de três salários mínimos. A parcela que exceder este
valor até seis salários mínimos será reajustada semestralmente pelo Índice de
Preços ao Consumidor do semestre findo
no mês anterior, garantindo-se um
adiantamento mensal do percentual do
IPC do respectivo período quando este
for superior a 10%. A parcela que exceder seis salários mínimos terá seus reajustes livremente negociados.
§ 1" O Índice de Preços ao Consumidor, de que trata este artigo, será calculado pelo IBGE.
§ 2" Os reajustes de que trata este
artigo vigorarão por um ano a partir da
publicação da presente lei."
Com isto, estaremos dando ao trabalhador
uma compensação ou um ressarcimento que
ele jamais recebeu.
Houve, ao longo dos últimos anos, políticas
salariais que fixaram o chamado "gatilho",
ou seja, quando a inflação atingisse determinado índice, a partir deste índice acionava-se
o "gatilho" e o salário era reposto por aquilo
que excedesse o "gatilho" apontado. Mas esse era um procedimentr cruel em relação ao
assalariado, porque, fixado o "gatilho" em
10%, estaria o assalariado sempre com a perda permanente destes 10%.
Em nosso projeto invertemos essa situação: criamos um "gatilho" ao contrário, um
"gatilho" que seTve para beneficiar o trabalhador e impedir que seu salário seja sangrado, achatado e, ao mesmo tempo, constitua
um desafio às autoridades econômicas, considerando-se que, se a inflação ultrapassar 10%
durante um período de trimestre ou semestre:
será passada no mês seguinte diretamente ao
salário.
Isto significa que com nossa proposta estamos concedendo às autoridades econômicas'
desta Nação um crédito de confiança para
que, durante um trimestre inteiro, não sejam
abaladas por reajustes automáticos salariais,
salvo se a inflação no País acumular-se em
10% neste trimestre.
Vale dizer que se tratará de um jarro com
duas alças: de um lado haverá vantagem para
o Governo, que terá a calma do trimestre
para estabilizar o seu plano de contenção econômica; de outro, haverá o gravame, o ônus,
de durante aquele período, impedir que a
inflação exceda 10%, porque, se exceder, trará o castigo que é, na verdade, a reposição
e a recompensa para o assalariado, que não
será mais o único penalizado pelos erros que
as autoridades econômicas cometem.

Até hoje o grande costume foi este. Assim
ocorreu nos planos Cruzado, Bresser, Verão,
enfim, em todos os planos econômicos.
Quando os Ministros da Economia ou da Fazenda fracassam, quem paga? É o assalariado. Por este efeito cruel, a inflação caminha
em progressão geométrica, enquanto os salários são reajustados em progressão aritmética; ou seja, o reajuste indexado dos salários.
se fazia sempre projetando-se para o mês seguinte a inflação do mês anterior. E, mais
ainda, esse percentual era recebido só no dia
10 do mês seguinte. O pior era que a inflação
não era sequer calculada de 1" a 30 do mês
e, sim, de 15 do mês anterior a 15 do mês
em curso. Era uma crueldade sem limites!
Era um efeito pernicioso que jamais se viu
aplicar em qualquer País.
É disso que estamos querendo fugir ao
criarmos este "gatilho" ao inverso. Estaremos impedindo que os trabalhadores percam
percentuais de reajute e dando ao Governo
a responsabilidade de não exceder o limite
dos 10%, sob pena de ser considerado culpado pelo surto inflacionário que ocorrer:
Sr. Presidente, esta é a colaboração que
presta o PTB, juntamente com outros partidos. Destaco o PL, pelo Líder Afif Domingos, e o PFL, por seu Líder Ricardo Fiúza,
que, tendo posição pessoal até mesmo contrária ao Projeto Ibsen Pinheiro, proposição do
PMDB, emprestou apoio e solidariedade à
emenda. De iniciativa nossa, do PTB, brotou
esta fórmula, e espero que o Governo a aceite, para que possamos, em consenso, encontrar uma solução equacionadora de problema
tão grave e crucial. I
Sr. Presidente, se não houver consenso,
se o Governo não chegar a uma concordância, se 'os partidos de oposição desejarem
manter-se ferrenhamente na posição de complicar o processo de votação ou aprovação
de um acordo consensual com este, nós, do
PTB, nos empenharemos pela votação do
projeto e, em seguida, reclamaremos a votação de nossa emenda, solução alternativa da
qual não abrimos mão. Se necessário for: pediremos verificação de votação.
Esta será a posição a ser adotada pela Liderança do PTB. E esta postura, tenho certeza,
encontra eco, resposta pronta e unânime em
toda a bancada trabalhista. Tenho certeza de
que os partidos de oposição também se perfilarão diante desta proposta, porque, amadurecida, sensata, correspondente aos anseios
da classe trabalhadora, produzirá o resultado
imediato de tranqüilidade e serenidade para
a Nação e, o que é melhor, de confiabilidade
no plano econômico do Governo, que se mostra fazendo água por todos os lados, que a
todos os instantes, diante da opinião pública,
é apodado de fracassado ou de deletério, ou,
o que é pior, de injusto e de punitivo para
os assalariados.
Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna para
sustentar esta posição e não fazer dela polêmica gratuita.
O que desejamos é que através do convencimento, da razão, da lógica possamos manter nesta Casa, agora e sempre, o básico en-
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tendimento, a fundamental conciliação que
una os nossos pensamentos e vontades no
sentido da prática da melhor justiça social,
aquela que possa atender em todos os rincões, sem demagogia, à sofrida classe trabalhadora, que permita ao País se desenvolver,
que tire da nossa economia o ranço, as correntes que a prendem, que a escravizam e
que impedem nosso povo de emergir no mundo desenvolvido, civilizado. Queremos chegar a pertencer ao Primeiro Mundo, mas só
o faremos quando atingirmos níveis de produção, de tecnologia, de educação, de saúde
e, principalmente, de consciência coletiva e
de princípios do Estado de incentivo à iniciativa privada, à economia de mercado e à livre
empresa.
Não podemos, evidentemente, transpor a
situação de um Governo que sempre foi paternalista em relação a empregados, empregadores e a toda a economia, para um absolutamente liberal, s~m nenhuma ingerência no
mundo econômico.
Esta transição há de ser feita, mas demandará tempo. Não se trata de simples salto
de uma margem para outra, passando-se um
pequeno córrego. É um imenso precipício
que se tem de 'atravessar, e só podemos fazêlo com instrumentos inteligent.es que permitam que essa transição se concretize sem
maiores traumas, sem feridas e sem crises.
É o que este Parlamentar tenta agora, pelos
meios a seu alcance, ou seja, legislando. É
claro que não é a lei que fará a economia,
mas ela pode servir como algodão entre cristais, impedindo ranhuras, impedindo que as
peças estilhacem ao se chocarem. É o que
estamos fazendo preservando nossa posição
conciliadora, amigável, suasória, no sentido
de, em conjunto, encontrarmos uma só solução que atenda aos anseios e ao interesses
nacionais.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a paciência infinita com que me ,ouviu, permitindo
que me alongasse alguns minutos além do
tempo que normalmente me seria cedido.
Espero contar sempre com a complacência
e o beneplácito de V. Ex' nas horas em que,
daquele modesto microfone, procurar externar alguns pensamentos meus, falar por minha bancada ou por minha liderança, sem
ter o tempo cobrado por essa inefável, ferrenha e odiosa campainha que V. Ex" aciona
para nos alarmar, para nos alertar, às vezes
para impedir que aqui possamos registrar
pensamentos importantes e definitivos, como
os que expus desta tribuna a todos os Deputados desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
EIi.as Murad, para discutir o projeto.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
colegas Deputadas e Deputados, não vamos
falar sobre a política salarial. Os que me antecederam já se pronunciaram brilhantemente
sobre o assunto, e endosso a grande maioria
de suas observações.
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Sr. Presidente. colegas Deputadas e Deputados, ocupando esta tribuna, aproveito a
oportunidade para dizer algumas palavras sobre a eleição de ontem; melhor, sobre a tentativa de eleição para representantes desta Casa
no Conselho da República.
Como todos sabem, fui um dos candidatos,
ao lado de seis outros parlamentares, nomes
dos mais ilustres e que honram esta "Casa.
Entretanto, no Correio Braziliense de hoje,
leio a seguinte notícia: "Câmara não vota
para o ConselhO' da República". Diz mais
a reportagem: "Temerosos de que a escolha
dos dois representantes do Conselho da República recaísse sobre parlamentares pouco
representativos" - pouco representativos,
repito '- "um grupo de Líderes partidários
convenceu ontem o Presidente da Câmara,
Deputado Paes de Andrade, a adiar a eleição
para permitir a busca de nomes consensuais."
Sr. Presidente, considero esse fato uma
ofensa a nós, parlamentares, que tivemos a
coragem.e o. destemor de colocar nossos no.mes à consideração dos companheiros.
. Há pouco tempo. quando distribuí circular
sobre a opinÍ<lo popular a respeito dos Parlamentares. coloquei a seguinte frase: "Todos
os políticos são iguais. Mas alguns são mais
iguais do que outros". Vejó que há nesta
Casa - pelo' menos ria opinião de alguns
Líderes - nobres e plebeus. Políticos que
s~o nobres: que seriam dignos de representar
esta Casa no Conselho daRe'pública, e outros
'que' são plebeus, que não têm estrutura para
tal representação.
"
Sr. Presidente, considero ter sido um ato
arbitrário a anulação da eleição que se processava. Em primeiro lugar, foi feito o edital,
tendQ sido enviadas correspondências. Em
seguida', abriram-se as inscrições. Foram
aceitas inscrições dé sete parlamentares, se
não me'engano, e de cinco pessoas que não
pertencem a este Colegiado, perfazendo o
total de doze. As inscrições foram encerradas
r(gor'osame'nte dentro do prazo. Entretanto,
alegou-se ilegàlidade na 'lio,tação, sem que isso tivesse sidó àprovado, pois a urna sequer
fói aberta,' não se levantou a contagem dos
votos. E,'s6b tal suspeição,o Sr. ~residente
da Câmara dos Deputados, ilegalmente, sus. pendeu as eleições dizendo ,que iria reunir
Líderes para, em consenso, trazer outros
.nomes' à éonsid,eração ç\os, c9legas.
.
, Querem, através de concliavos, de compi, nações esj.)lirias, trazer outros nomes, o que
é ilegal,' pois as inscrições foram encerradas
e os editais obedecidos: Como podemQs, agora', trazer outros nomes à consideração deste
PlenáriO?' Acho tal atitude arbitrária, ilegal
e contra os princípios que norteiam a nossa
legislação, particularmente ó nosso Regimento,
, ,Se realmente por falta de orientação da
'própria, Mesa, as eleições não se realizaram
com ,o-rigor necessário, exigindo-se a colocação de· duas cédulas no mesmo envelope, uma
com o nome de cada candidato, depositados
na urna que se anule apenas o ato eleitoral.
As inscrições estão encerradas. Não podemos
aceitar que sejam reab.ertas para que nomes

os

guardados no bolso do colete sejam apresentados a este Colegiado, pois estaríamos sendo'
violentados nas nossas posições diante dos
nossos companheiros.
'
Argumentou-se que, com a participação
dos Presidentes da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal e dos Líderes da Maioria
e da Minoria de ambas as Casas do Congresso, já há uma maioria de Parlamentares no
Conselho da República e, portanto, seria
bom a inclusão de pessoas estranhas a essas
instituições. Ao Conselho da República compete pronunciar-se sobre intervenção federal,
estado de sítio, estado de defesa e quando
estiverem em riscos as instituições democráticas. Quem melhor do que Deputados e Senadores para opinar sobre isso? Um poeta,
um escritor, mesmo que seja o presidente
de uma academia de letras, ou um parlamentar, que conhece os problemas, vive a situação e pode representar com dignidade, honestidade e independência este Poder? Não
podemos abrir mão desse nosso direito .
Aproveito os momentos a mim concedidos
para trazer aos meus colegas meu protesto. '
Continuo candidato e, se perder a eleição
para o Conselho da República, o farei com
dignidade e,honra. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência avisa aos nobres Deputados
. que os discursos só poderão versar sobre política salarial.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigues Palma, para discutir o projeto.
OSR.RODRIGUESPALMA(PTB-MT.
, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, o nobre Líç\er do Partido Trabalhista Brasileiro, Gastone Righi, já
apresentou a posição de nossa bancada em
relação.à política salarial. Ela deve propiciar
aos trabalhadores brasileiros condições reais
de vida e sobrevivência..
Neste momento, desejo, cumprimentar os
companheiros. e todos os Lídçres partidários
desta Casa, qu y tem demonstrado, nos momentos mais difíceis, saber superar as crises
deste País. ,Esta Casa, por intermédio de seus
Lídetes, deve procurar o caminho do entendimento.
.
O trapalhador brasilfiro,.que tem sofrido
as conseqüên<:,ias de todos os planos econômicos, a partir da votação de hoje deve sentir-se p~otegido e recompensado pelo voto
dado àquele que o representa.
Na reunião de Líderes, meu partido defende a reposição das perdas salariais, para que
o poder aquisitivo dos salários seja recuperado, sobretudo em relação às ocorridas a
partir dó 'Plano Collor, quando quem mais,
sofreu foi o povo brasileiro.
Esperamos que a lei salarial a ser votada
hoje traga tranqüilidade à Nação, propicie
aos trabalhadores um bom salário, sem, porém, inviabilizar a Nação. As lideranças pqlíticas, através de um exame de consciência,
devem proporcionar benefícios aos trabalhadores, não permitindo, no entanto, o caos
financeiro e econômico no País. Queremos
que as Lider~nças desta Casa, neste momento
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reunidas com representantes do Poder Executivo, possam, na mesa de negociações. tratar com dignidade e seriedade os dois Poderes
e trazer à Casa projeto que atenda às necessidades dos trabalhadores e devolva a tranqüilidade ao País.
'
Temos passado dias nesta Casa discutindo
projetos de interesse da Nação e do povo
brasileiro, como o Código de Defes~ do Consumidor, há poucos dias aprovado. E um passo para o consumidor brasileiro ser respeitado. Esse passo vai completar-se hoje, com
uma l,ei salarial justa, que dará condições ao
trabalhador brasileiro de sustentar sua família com dignidade.
Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, esperamos que os Líderes, reunidos no
Palácio do Planalto, possam trazer a esta Casa projetEI de lei que proporcione benefícios
à classe trabalhadora brasileira. Se votarmos
esse projeto, que seja de comum acordo entre
as Lideranças. O Poder Executivo não deve
ser intransigente e precisa participar da elaboração de uma lei que beneficie o povo brasileiro.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade
de externar nosso pensamento. Espero que
a lei nacional a ser aprovada nesta Casa seja
justa, a fim de orgulharmos de tê-Ia votado.'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Haroldo Lima, para discutir o projeto.
.O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - ' Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, estamos enfrentando
a batalha da polít.ica salarial, que vem sendo
travada de maneira desigual: por um lado,
os trabalhadores brasileiros, que procuram
se apoiar na justiça e na movimentação das
entidades de classes, em geral oprimidas e
discriminadas; por outro, o Governo Federal,
com todo o podeI; que tem nas mãos, inclusive
o poder neste momento usurpado do Congresso Nacional, que é o,de legislar independentemente da atuaçijQ do Legislativo.
Essa batalha está sendo perdida pelos trabalhadores, que começaram a perdê-la no
próprio dia em que o Presidente da República
tomou posse. Naql!ela ocasião, o trabalhador
brasileiro dispunha de uma legislação aprovada por este Congresso que, se não podia
ser considerada inteiramente favorável aos
interesses dos trabalhadores, pelo menos lhe
garantia o reajuste do poder aquisitivo do
síll;irio em determinadas condições, não sen.
do tão depreciado" . ,
O primeiro ato do Governo Collo!, de Mello foi justamente ~bolir a política salarial
existente na sociedade brasileira ---: pela lei
do salário mínimo, havia um reajuste mensal
com 3% de ganho real aCima da inflação estabelecendo um reajustamento de 5% de
três em três meses. Isso significa que o todo
da massa de assalariados brasileiros que gac
nham apenas um salário mínimo, no próprio
ato de posse do Governo Collor, perdeu 50%
do ganho real assegurado na legislação que
regulamentava o próprio cálculo desse mínimo.
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Pouco mais à frente, o Governo, através
de uma medida provisória, deliberava que,
daquele momento em diante, não mais existia
política salarial no Brasil, pois deveria passar
a vigorar o que ele chamava de livre negociação. Ora, Sr. Presidente, a sabujice chegava
a limites extremos, porque, numa sociedade
em que havia inflação e em que a política
governamental era abertamente recessiva, à
medida que se apontava que os salários dos
trabalhadores não eram mais garantidos por
qualquer tipo de legislação, mas sim regulamentados, dali por diante, pela chamada livre
negociação, expunha-se os trabalhadores
brasileiros ao mais completo abandono, de
vez que a política da livre negociação, numa
etapa de recessão, é abertamente a política
do patrão. Como o desemprego começava
a bater forte às portas dos trabalhadores' e
a recessão caminhava célere na economia
brasileira, os trabalhadores começaram a ehfrentar propostas as mais absurdas por parte
dos patrões, como a de que, para terem garantido o emprego, deveriam receber apenas
dois terços dos baixos salários de que eram
vítimas.
'
Ora, Sr. Presidente, aconteceu que, pressionado por essas circunstâncias absolutamente vexatórias para todos oS trabalhadores
do País, o Congresso Nacional começou a
movimentar-se, na busca de iniciativas para
elaborar uma política salarial razoavelmente
. condizente com os interesses dos assalariados
brasileiros. A ação das centrais sindicais, à
frente das quais a CUT, os partidos' de esquerda e todos os partidos progressistas, também participando dessa preocupqção', levou
ao estabelecimento de uma negociação aqui,
no Congresso, movida pela idéia de que não
poderíamos deixar os trabalhadores brasileiros expostos à sanha dessa política nefasta
do Governo Collor, que os estava levando
a ter o seu poder aquisitivo cada vez mais
depreciado. Começou-se, então, a, partir de
uma pro'posta elaborada no Colégio dos Líderes, a discutir uma nova política salariaL '
Sr. Presidente, essa discussão contou cOIll
a participação ,de todos os Líderes, durante
cerca de dois meses. Houve diversas sugestões. Os partidos de esqu"erda sustentaram
posições oriundas da proposta elaborada pela
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. Essa Comissão, por sua vez,
tinhà o respaldo das centrais sindicais, pàrticularniente da CUT e' dei DIEESE, que a
haviám assessorado para que pudesse formular proppsta que, em sendo aprovada pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federál, passaria a se constituir; então, ilUma política condizente com os interesses dos trabalhadores e já respaldada pelas entidades sindicais de nosso País.
Entretanto, o próprio processo de negociação, no Colégio de Líderes, obrigou os partidos de esquerda e os democratas ali existentes
a fazerem concessões' repetidas aos partidos
que não tinham o ímpeto, o desejo e a deli~e
ração de defender a proposta da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico. Começamos, sobretudo, a realizar con-

cessões a imposições feitas pelo PRN e pelo
próprio Líder do Governo.
Sl'. Presidente, fruto desse processo de negociação, há cerca de um mês chegamos a
uma determinada proposta, resultado, já o
disse, de concessões freqüentes feitas por todos os partidos de esquerda. Isso nos levou,
de acordo com consultas às lideranças sindicais, a aceitar votar em plenário, sem prejuízo
de apresentarmos determinadas emendas,
proposta que significava, basicamente, reajustamentos mehsais para todos os trabalhadores que ganhassem até 5 salários mínimos;
reajustamentos trimestrais paia todos os que
percebessem de 5 a 10 salários niínimos; livre
de negociação para trabalhadores qU,e ganhassem acima de 10 salários mínimos e um
gatilho toda vez que a inflação chegasse a
5% ou acima disso.,
Essa proposta foi apoiada por todos os líderes da Casa, à exceção dos representantes
do Governo e do PRN. Todos os demais a
assinaram e, mais do que isso, encaminharam
à Mesa da Câmara uma proposta para que
esse projeto fosse apreciado em regime de
. urgência urgentís~imi:l. Entretanto, eis que o
Governo, utilizando de mil ardis, numa cruzada renitente e perversa contra os assalariados brasileiros,. resolve boicotar, tumultuar e obstruir a votação dessa proposta acordada pela maioria dos Líderes da Casa. Começa, então, um processo em que a votação,
obstruída, não cO!1seguia realizar-se.,
Na tarde de hoje, ve1110s quç o, Governo
aparece mostrando de p.úblicot9d.a sua cataôúra perversa,' abertamente antitrabalhadora
e antipopular, para apresentar propostas que
seriaínacordadas o'u negociadas também pelos demais partidos representados nesta Casa. Conforme uma dessas propostas, haveria
reàjustamente trimestr.al par.a qs trabalhadores que recebem de um a três'salários; semestral para os que recebem de três a seis
'salários, e um adiantamento de 10% do IPC,
numa conceituaçao' que; até agora, não caracterizou perfeitamente o que significa esse
adiantamento~ em que ele 'se distingue do
'antigo gatilho com'que trabalhávamos. Apareceram outras propostas:' .reajustamento
mensal para os trabalhadores que recebem
'de um a três salários; semestral para os que
recebem de'três 'a seis salários e, gatilho 'aí, sim, a pa:lavra: usada é gatilho - de 5%.
'Finalmente, outra proposta: aume:;nto trimestral para os trabalhadores que recebem de
um a três salári,os e um a:diantamentode lO,*!,
Sr. Presidente, quero resumir o posicionamento do PC do B e de todos os partidos
da Oposição, qlie estiveram reuiIidos na tarde
de hoje. Estivemos discutindo coni o Presidente da Central Única dos Trabalhadores,
Jair Meneghelli, e, se.estivesse'm aqui presidentes de outras centrais sindicais, nós, de!llocraticamente. os convidaríamos, também,
paraparticipar de nossa reunião. Nosso entendimento é de que todas essas três propos'tas merecem ser rechaçadas em bloco, por
todos os Deputados progressistas, 'por todos
os Deputados democratas, por todos os interessados em defender os salários dos traba-
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Ihadores brasileiros. Nossa compreensão é de
que já tínhamos feito um acordo - acordo
trabalhado durante cerca de dois meses que não chegou àquela formulação que repeti
ainda há pouco: até cinco salários, reajustamentos mensais; de cinco a dez salários, reajustes trimestrais e gatilho de 5%.
Esta não era a proposta inicial com que
trabalhávamos. Nós, do PC do'B, tínhamos
outra proposta, a que há havia sido votada
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Era também a proposta de diversos outros partidos, que, diga-se de passagem, a
aprovaram por unanimidade.
Como abrimos mão'da proposta da Comissao e aceitamos a proposta subscrita pelo Colégio de Líderes, à exceção do PRN e do
Líder do Governo, entendemos que já fizemos as concessões máximas que julgávamos
positivas, corretas e necessárias para resguardar o mínimo do poder aquisitivo dos assalariados brasileiros. O que nos querem impingir, agora, é a capitulação. Fizemos um acordo demorado, prolongado, penoso, fizemos
diversas concessões e, na última hora, o Governo Collor de Mello, este Governo antipopular, de traição nacional, entreguista deslavado, chega e nos diz: "Temos uma proposta
de acordo. A partir do acordo de vocês, propomos um outro". É como se dissesse: "Propomos aos trabalhadores u/TIa gota d'água,
para que não morram de sede. O que vocês
querem? Morrer de sede, ou uma gota d'água?"
Sr. Presidente, gostaríamos que o Presidente Collor de Mello experimentasse, um
dia, ganhar cinco salários mínimos, pesando
sobre ele a ameaça de uma 'proposta Cellor,
proposta de nenhum reajuste do seu salário,
que é o que ganha a ampla.maioria: do povo
brasileiro. Mais de 90% do povo brasileiro
ganham isto. Os partidos democratas de esquerda represehtam, nesta Casa, essas pessoas. E é em nome delas que vimos dizer
que não queremos nenhum acordo em relação a qualquer dessas propostas do Sr. Collor
de Mello. Ele que assuma, juntamente com
o partido que:; lhe dá sustentação nesta Casa,
a ,responsabilidade de impo.r ao povo brasileiro um dos mais baixos salários hoje existentes no planeta, Terra. O Governo Collor é
o responsável pela' Medida Provisória n" 193
que aí está, li mais trágica medida que já
'pesou sobre' os·trabalhadores brasileiros.
Não temos mida'com isto. O PC do B votata terminanteniente contra todas e~sas propostas funestas, tráiçoeiras, feitas por um Governo' que não merece o menor respeito dos
trabalhadores desta terra.
Durante o dJscurso do Sr. Haroldo Lima assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Paes de Andrade, Presidente;
Wilson Campos, 29 Vice-Presidente e Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Àmaury Müller, para discutir o projeto.
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o SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'> e Srs. Deputados, a história só se repete
na tragédia e na farsa. Esta concl usão lapidar
de Karl Marx nunca foi tão verdadeira como
hoje, nos dias trágicos e difíceis por'que passa
a Nação brasileira, principalmente depois
que se instalou no Palácio do Planalto um
governo que, nos palanques eleitorais, assumiu sérios e inarredáveis compromissos com
a maioria desprovida, oprimida, descamisada
e de pés-descaços deste País.
A farsa é exatamente este Governo que
não cumpriu, até aqui, um por cento sequer
desses compromissos assumidos com o povo
brasileiro. A farsa é toda uma política engendrada nas catacumbas do Poder, com o objetivo exclusivo de contemplar as eleites, a minoria privilegiada e perfumada...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência pede licença ao nobre Deputado Amaury Müller para prorrogar por
mais 60 minutos a sessão.
O SR. AMAURY MÜLLER - ... enquanto
a esmagadora maioria, sem centros de defesa
para resguardar seus Ínteresses e proteger
seus direitos, padece de fome crônica e se
estiola nos guetos e bolsões da pobreza explícita que. hoje, desgraçadamente, caracterizam a vida nacional.
A farsa é a edição sucessiva de medidas
provisórias com características autoritánas,
que desrespeitam as leis e a própria Constituição. A farsa é o próprio Governo Collor
de Mello.
A tragédia é o salário de fome pago aos
trabalhadores', que não desfrutam, hoje, neste País de poten,cialidades incalculáveis, um
padrão mínimo compatível com a dignidade
humana. A tragédia é a fome que invade os
lares, que sepulta esp~ranças e ·Iança num
amanhã incerto, inseguro e dramático essa
multidão de maltrapilhos e famintos, verdadeiro exército de miseráveis que constitui a
esmagadora maioria do povo brasileiro ..
Por isso, Sr. Presidente, quando se pretende discutir, com a grandeza do mandato
parlamentar, com a responsabilidade que.esse mandato traz implícita, uma política salarial para (') trabalhador brasileiro, não se pode
perder de vista o fato de que o Governo,
tendo participado, por' suas lideranças, da
mesa ~as negociações e tendo concertado um
acordÓ que desembocou 'nà aprovação, por
unanimidade, da urgência urgentíssima pata
a votação da matéria, desfere traiçoeiro golpe, editando a Medida Provisória n° 193, que,
afora ser inconstitucional, flagrante e parlamente inconstitucional, contém novas e insuportáveis violências contra cis direitos da classe trabalhadora brasileira: Eis por que Karl
Marx está carregado de razões.
Vivemos nestes dias quase trágicos, uma
verdadeira farsa, envolvidos pelo embuste,
pelo escárnio, pelo deboche de alguns poucos
que se instalaram no Poder, supostamente
ungidos pela vontade popular, apenas com
o compromisso de contemplar essas minorias
que ainda mandam e decidem, em detrimento

e em prejuízo da grande maioria da sociedade
brasileira.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, quando começou essa
orgia de medidas provisórias que violam a
própria dignidade nacional, aprovo~, pela
unânime manifestação de seus membros, sem
uma voz destoante sequer, projeto que resta-'
belece neste País uma política nacional de
salários e resgata direitos que estavam sendo
e infelizmente continuam sendo violentados,
subtraídos e sonegados.
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Essa proposta, pelo menos na ótica do
PDT, é inaceitável.
Não é por este caminho que perseguiremos
o acordo que esta Casa precisa celebrar para
honrar os seus compromissos com o trabalhador brasileiro.
Daí por que, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na tentativa de manter viva esta ses, são e impedir que se articulem ao redor de
nós, mas longe de, nós, fôrças obscurantistas
que trabalham contra os direitos e interesses
dos trabalhadores é que ocupo esta tribuna
para trazer um depoimento sincero e desapaiA Comissão. Sr. Presidente, não inovou:
xonado sobre a grave crise por que passa o
tomou como pano de fundo, como fulcro,: País e que atinge direta e, primeiramente,
como base a Lei n" 77/88, aprovada no ano
a classe assalariada.
passado pelo Congresso Nacional que, inclu,Não se pode imaginar um país democrásive, derrubou vetos presidenciais a ela apos-I ' tico, livre e soberano sem justiça social, sem
tos. Apenas modernizou esse diploma legal,
que seus filhos que trabalham, que geram
conferindo aos trabalhadores reposições de
e que criam riquezas possam ter a contraperdas salariais, sem estabelecer faixas, de
partida de um salário capaz de proporciotal forma que o poder aquisitivo, subtraído
nar-lhes uma qualidade física de vida mais
pelo processo inflacionário, ainda que apa- do que decente, mais do que digna, até porrentemente pequeno, possa voltar a ser o que
que, Sr. Presidente, para 'quem trabalha,
era antes, permitindo que o trabalhador desquem é compelido a alugar a sua mão-de-obra
frute um padrão de vida digno e decente.
para o capital, muitas vezes espoliador, indiMesmo na proposta que inovava, na medida ferente, insensível, não resta outra alternaem que utilizava o IPC do mês trabalhado
tiva senão buscar o caminho, a tutela e o
e não do mês anterior, que inovava na medida
suporte da lei para ter os seus direitos respeiem que não considerava em seus parâmetros
tados.
categorias salariais, mas repetia - insisto em
O trabalhador não é responsável pela infladizer - a Lei n" 77/88, o Colégio de Líderes
ção, e não é o seu salário, ainda que minguadecidiu introduzir mudanças, reduzindo o
do, o responsável pelo agravamento do proIPC integral, já do mês anterior, para uma
cesso inflacionário.
faixa de até cinco salários mínimos e de cinco
Com inflação não se negocia: inflação se
a dez. a reposição seria trimestral, com o
paga. É preciso buscar na tutela da lei os
gatilho acionadó tcida vez que o processo inmecanismos capazes de refazer as injustiças
flacionário ultrapassasse o degrau de 5 % e,
e repor as perdas que o processo inflacionário
acima de 10, a chamada livre negociação.
vem provocando.
Agora, surpreendentemente, depois que o
Sem poder aquisitivo não há consumo, e
acordo foi celebrado, depois que transcornão há por que produzir quando não há conreram mais de um mês de penosas, longas
sumo. Por isso, as forças que representam
e complexas discussões, eis que o Governo.
nesta Casa o capital, às vezes espoliador, têm
traindo os compromissos dos seus Líderes,
que compreender 'que, se matarem o trabaedita a Medida Provisória n" .193 e lança no
lhador, estará morto também o capital, que
lixo da História todo e,sse esforço e~preen 'uma melhoria sensível do padrão de vida do
dido pelas lideranças partidárias. Mas, pior
trabalhador, do seu poder de compra repredo que isso, Sr. Presidente, foi a obstrução
sentará ganhos igualmente sensíveis e imporfeita ontem por quem se intitula maioria e
tantes para os detentores d~ capital.
que ainda tem o despIante de afirmar que
Quanto mais se produza.' mais se ganha,
representa os mais lídimos, os mais autênticos
mais se poderá produzir. A iI,ldústria operará
interesses dos trabalhadores brasileiros.
com custos menores e, conseqüentemente,
Ora, impedida a negociação, traído o acorterá lucros maiores; o comércio, igualmente,
do, vêm agora as Lideranças governistas com
se beneficiará, na medida em que também
uma proposta absolutamente inaceitável.,
terá lucros maiores, porque venderá mais,
e ambos, indústria e comércio, poderão abporque não traduz, não sintetiza, não reflete
as aspirações mais legítimas dos assalariados
sorver mais mão-dê-obra, eliminando graves
brasileiros. Reduzir de cinco para três salátensões sociais provocadas pelo desemprego.
rios mínimos, não no mês, mas no semestre,
E o Governo, esse mesmo Governo que aí
constitui, mais do que uma traição, uma
está, farsante e embusteiro, também será beafronta à consciência política e à própria digneficiado porque crescerá a arrecadação dos
nidade da Nação brasileira. Pior ainda é pretributos. E um processo que se reopera por
tender que a parcela que exceder esse valor,
si mesmo e por isto é saudável, é salutar,
até seis salários mínimos, seja reajustada, se- é desejável. Mas como este País já se está
mestralmente, pelo IPC do semestre findo
habituado a viver na farsa e na tragédia, lano mês anterior, garantindo-se um adiantamentavelmente permanece o Governo como
mento mensal do percentual do IPC d9 resuma farsa e persiste o trabalhdor como uma
pectivo período, quando for superior a 10%
tragédia.
e a parcela que exceder a seis salários terá
Ora, Sr. Presidente, o PDT, que participou
das negocif;lções, que pensou não perder temseus reajustes livremente negociados.
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po sentando-se ao redor da mesa para democraticamente discutir alternativas para a crise, entende que o projeto ora em discussão,
sem essas emendas espúrias propostas por
outros partidos que já se sentaram à mesa
e dela fugiram, d~ve ser aprovado como a
manifestação mais legítima de quem quer
construir para o futuro e não apenas resolver
um problema eventual, esporádico e, P?r isso
mesmo, passageiro. O PDT permanece com
a proposta que foi revista no Colégio de Líderes, que lhe parece a melhor, a que mais
se aproxima dos anseios mais legítimos da
classe trabalhadora: até; cinco salários mínimos, IPC integral; de cinco a dez salários,
IPC do trimestre antedor, com o adiantamento de 5% ao mês, toda vez que a inflação
ultrapassar esse patamar e, acima de dez salários, a livre negociação. Essa balela de livre
negociação, sobre a qual se debruça o Governo, há muito tempo precisa ser melhor esclarecida. O programa de estabilização econômica confiscou a poupança até mesmo de humildes e indefesos aposentados e pensionistas
e enxugou, de forma brutal, o meio circulante, apropriando-se indevidamente do que
não é seu, Não é possível falar-se em livre
negociação, porque a recessão provocada pelo Governo, sob o protexto de combater a
inflação com surrados e decrépitos mecanismos impostos pelo Fundo Monetário Internacional, desembocou no desemprego generalizado. E, quaI1do há desemprego, não pode
haver livre negociação. Como resultado de
demissões massivas, do desespero dos trabalhadores, subitamente lançados à rua da
amargura, começou a prosperar a redução
de jornadas e, em cima dela, a diminuição
dos salários. Como negociar livremente, nessas condições? Repete-se aqui a velha história
da liberdade da raposa do galinheiro. Liberdade para os patrões continuarem impondo
regras e normas, explorando os 'trabalhadores,e estes, desprotegidos e inermes, sem
uma lei que os ampare, empobrecendo-se cada vez mais e sendo projetados na mais abjeta
e lamentável miséria. Não há como ajustar
acordos nessas circunstâncias. Nem o trabalhador com o patrão nem a oposição com
os partidos que dão sustentação política ao
Governo. Permanecemos com nossa pfoposta e dela não nos afastaremos, porque já fizemos concessões, e de concessão em concessão
a'oposição acabará capitulando. Não é isso
que queremos.
Quero, como derradeira manifestação, dizer a esses grupos que nem partidos são, que
têm verdadeiro fascínio pelo Poder, que não
cc;>nseguem viver longe da sombra do Poder
que a história haverá de julgá-los, talvez muito antes do que imaginam.
Deixo a tribuna com a convicção de que
esta Casa, já amadurecida no debate, haverá
de entender que a única e derradeira alternativa, para fazer justiça social aos descamisados e- pés-descalços, é aprovar o projeto
que traz a assinatura do Deputado Ibsen Pinheiro e que foi gestado no Colégio de Líderes. Fora disso, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, não há salvação, muito menos

para aqueles que pretendem sua reeleição no
dia 13 de outubro de 1990. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jesus Tajra, para discutir o Projeto. '
O SR. JESUS TAJRA (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, estamos, nesta longa sessão, visando sobretudo a alcançar uma conclusão no que tange à nova lei que defina
a política salarial resguardadora do poder
aquisitivo do trabalhador brasileiro. Não há
dúvida de que a preocupação é de todos nós,
em face de um quadro difícil por que atravessa a economia brasileira, neste momento
de indefinição, quando há um nível inflacionário que nos aterroriza diante da perspectiva
d~ aceleração.
. A iniciativa do nobre Deputado Ibsen Pinheiro, juntamente com outros Srs. Deputados, Líderes de diversos partidos, em apresentar projeto de lei para resguardar o poder
aquisitivo dos salários, é realmente louvável.
Entretanto, nos termos em que foi elaborada
causou apreensão à área governamental,
mormente àquela que administra a atividade
econômica no País, diante da indexação men·
sal prevista, que poderia levar avassaladoramente à aceleração do processo inflacionário que, de certa forma, foi cortado com
as medidas adotadas no início do atual Governo.
Evidentemente, Sr. Presidente, não é pretensão desta Casa criar obstáculos à legislação que adapte a realidade do salário dos
trabalhadores brasileiros à nova perspectiva
de inflação. Diante disso, mais uma vez, em
face da premência do tempo faltam poucas
horas para o início do recessp parlamentar,
a começar em 1" de julho as Lideranças partidárias reunidas deliberaram novo encontro
em busca de uma solução que resguarde das
perdas o salário dos trabalhadores e impeça
uma avalancha inflacionária. Seria desastroso
para nós e para a economia brasileira se tivéssemos de volta os índices inflacionários anteriores a março. Da iniciativa tO/llada pelas
Lideranças resultaram pontos comuns, que
estão sendo ultimados já agora na área governamental, para chegarmos a uma conclusão,
sendo finalmente, o projeto apreciado e votado nesta Casa. Por conseguinte, louvo a determinação de todos nós, mantendo-nos aqui
desde as 19h30min; em'~essão permanente,
até que nos seja apresentado um projeto, de
consenso, que resguarde o poder aquisitivo
do trabalhador brasileiro, com reposição salarial adequada, mas que não contribua pata
aumentar a espiral inflacionária. Esta é a visão com que me manifesto, convicto de que,
nesta noite, haveremos de chegar, via consenso, ao resultado tão esperado pelos trabaIhaores, votando a ló salarial.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Domingos Leonelli:"- Sr. Presidente,
peço a palavra para questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
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O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já estamos saindo da faixa da paciência
e da tolerância para a da humilhação e da
desmoralização. Esta Casa e todos os partidos têm' tratado a questão salarial com a compreensão e serenidade que ela requer. Estamos aqui há algumas horas" e é possível que
haja requerimento para enc'errar a discussão,
já que se pronunciaram muitos oradores,
além do necessário nesta fase.
Todos sabem que estamos aguardando um
acordo de Líderes, que, na verdade não é
um acordo, mas um sinal verde do Palácio
do Planalto, para iniciarmos o processo de
votação. A Mesa, que atua com a co.mpetência,seriedade, tolerância e compreensão de
sempre, não pode postergar indefinidamente
a votação da matéria. Creio que já é hora
de requerermos o encerramento da discussão, o que faço neste instante. A seguir providenciarei a fundamentçaão do requerimento.
Peço a V. Ex' que faça soar as campainhas
e convoque os Parlamentares ao plenário. V.
Ex' já se comprometeu e sua palavra é absolutamente indiscutível a colocar esta matéria
em votação ainda hoje. Esta Casa não pode
desmoralizar-se. Peço a y. Ex' que acolha
o rquerimento de encerramento da discussão
e inicie o processo de votação.
O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra para questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Concedo a palavra ao nobre Líder Haroldo
Lima.
O SR. HAROLDO LIMA (PC do B-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo reforçar o requerimento de autoria
do nobre Líder do PSB, Deputado Domingos
Leonelli. Uma vez que a proposição foi discutida pelo número mínimo de quatro oradores,
o requerimento formulado pode ser deferido
pelo Presidente, observado o que dispõe o
§ 2'> do art. 178 do Regimento Interno.
De sorte que, em nome dà Liderança do
PC do B, queremos colaborar e apoiar a proposta do Líder do ~SB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Como já havia conce,dido a palavra ao
Deputado Nelson Aguiar, que se encontra
na tribuna, a Presidência esperará que S. Ex'
se pronuncie, para decidir a questão de ordem levantada pelo nobre Deputado Domingos Leonelli e por V. Ex'
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (lnocêncio Oliveira)
:...- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT ~ SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu não
vou apelar para que o Deputado Nelson
Aguiar desista de falar. As ponderações de
S. Ex' serão importantes, e acredito que S.
Ex' será breve. Solicito à Mesa que, enquanto
S. Ex' procura expressar o seu pensamento
,de maneira resumida, acione as campainhas
e convoque a Casa para votar.
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o SR. f RESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência autoriza ao pessoal encarregado que acione imediatamente as campainhas e informa que já tomou as providências
necessárias chamando os relatores desta matéria, para que, dentro de poucos minutos,
possamos começar o processo de votação.
Informa ao Plenário que o Presidente do
Congresso Naciona\, Senador Nélson Carneiro, suspendeu a sessão conjunta e convocou
outra para amanhã, às 10 horas. Caso haja
acordo para votar esta matéria, teremos condições de encerrar amanhã a sessão legislativa
por um princípio muito simples: a Presidência
da Câmara encerrará nesta a sessão legislativa desde que', se necessário, haja convocação de sessão extraordinária para os dias
29 e 30. No entanto, esperamos que não seja
'Preciso.
. O Senador Nelson Carneiro se comprometeu com a Presidência da Câmara a votar
os vetos pela manhã e imediatamente a Lei
,de Diretrizes Orçamentárias, bem como os
créditos suplementares, desde que haja acordo para votação da política salarial. Assim,
poderíamos encerrar nossa sessão legislativa.
Caso contrário, a Câmara decidirá soberanamente.
O Presidente Nelson Carneiro presidirá a
sessão do Congresso Nacional que examinará
os vetos.
Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Aguiar, para discutir o projeto.
O SR. NELSON AGUIAR (PDT - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fazendo coro com os colegas que levantaram
a questão de ordem e de a~ordo com os requerimentos apresentados da tribuna, convoco
os Parlamentares que estão ao alcance da minha voz para que venham ao plenário, a fim
de votarmos o Projeto de Lei n" 5.340, que
trata da política salarial.
Enquanto aguardamos companheiros, tecerei rápido comentário, fazendo uma comparação da questão salarial' com o Estatuto
da Criança e do Adolescente, aprovado na
tarde de hoje.'
,
Agradecemos aos nossos colegas o voto,
o apoio e a solidariedade. Dissemos que a
criança encerra um conceito universal de humanidade. A criança é um cidadão do univer'so. Ela não representa apenas o alicerce demográfico das cidadanias; está acima das,divergências ideológicas porventura suscitadas
entre os diferentes partidos. A criança é a
nação pequena,
De modo que, agradecemos, mais uma vez,
do fundo do coração, o apoio e a solidariedade que recebemos desta Casa. Lembramos
que existe hoje um sem-número de milhões
de crianças abandonadas neste País, o que
tem muito a ver com a'questão do salário
e do emprego. Existe uma relação de causa
e efeito entre o desemprego e o abandono
da criança. Como é que o Governo, que lança
a campanha do Ministério da Criança pode,
ao mesmo tempo, determinar que sejam dispensados 360 mil servidores que naturalmen- ,
te têm crianças, filhos e netos? Vejam bem
auanta contradição do Presidente da Repú-

blica, que corre com as crianças no parque,
diz que agora existe um governo que defende
seus direitos e pratica o maior arrocho salarial
da história deste País arrancando exatamente
das crianças, dos filhos dos trabalhadores,
o direito de ter o pão, o abrigo, a vestimenta,
o remédio e o'lazer. Vejam quanta contradição! Chega-se a criar um Ministério, chega-se ao ponto de dizer que fecham a Funabem e criam a Fundação Centro Brasileiro
da Infância e da Adolescência e, ao mesmo
tempo, baixa-se uma política violenta contra
aqueles que, tendo os seus filhos que preci. sam da ed~cação, do abrigo, do amor e da
felicidade, se vêem na contingência de não
poder atendê-los nos recesso dos seus lares,
em razão desse direito fundamental básico.
Ora, a criança não pode ficar a vida inteira
à míngua das políticas assistencialistas e paternalista~, mas sim ter garantidos os seus
direitos. E preciso dizer sempre, alto e bom
som, que a criança tem de ser cuidada, assistida no ambiente do lar. Quahdo ela não tem
a família natural, é preciso que se consiga
para da a substituta. E preciso que as instituições que trabalham com a criança tenham
o caráter do lar.
Pois bem, esses que estão hoje confinados
nos internatos da antiga Funabem, que atingem o número de 88 mil brasileirinhos e brasileirinhas, representam a penalização da pobreza. Estão lá porque um dia, famintos, atiradas no olho da rua filhos, de subempregados, de trabalhadores que perderam o emprego em face das famosas políticas de salvação nacional começaram no caminho da mendicância, passaram para o do furto famélico,
para satisfazerem suas necessidades fundamentais. E a r\;$posta que tiveram do Estado
iníquo e ignominoso foi serem apanhados,
arrastados, punidos, trancafiados. Hoje, Sr.
Presidente Collor de Mello, 88 mil meninos
e meninas estão dentro dos internatos, de
onde fogem quando podem. Estão dentro de
um inferno e desejam fugir de lá. Esses internatos, essas casas de confinamentos, essas
prisões mirins, essas penitenciárias de meninos e meninas são uma coisa suja, ignóbil,
que não podemos mais aceitar sob nenhum
pretexto.
O Estatuto veio para falar do direito, para
regulamentar a Constituição nessa área do
direito, para definir e tipificar o direito, para
estabelecer a responsabilidade da sociedade,
do Estado. O Estatuto veio para colocar o
juiz no seu verdadeiro lugar, para restituir
a dignidade judicante do juiz, que passou da
condição de juiz que julga para a de assistente
social. Juízes executivos, qúe administraram
prédios, que administram pessoal, que administram orçamentos, não fazem justiça. Enfim, o Estatuto veio, pela orientação das Nações Unidas, para implantar a doutrina da
produção integral contra a doutrina que está
em vigor, a da situação irregular e do direito
penal do menor.
.
Tudo isto não terá valor se não pudermos
atender nossas crianças, se, através das chamadas políticas salariais, praticarmos o arrocho, subtraindo do trabalhador o fruto de
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seu trabalho, de seu suor. Nesta relação de
quem vende contra quem compra a força do
trabalho, pratica-se o esbulho contra o suor
dos trabalhadores, muitos deles ganhando salário mínimo.
Li com atenção a seguinte notícia em órgãos do Governo, onde ocorreram demissões, como o Banco Central, foram punidos
os faxineiros, os que servem cafezinhos, mas
os famosos marajás, os dos gabinetes de ar
refrigerado não foram atingidos.
Queremos justiça. O Congresso deve votar
uma legislação salarial menos injusta para salvaguardar o direito do trabalhador e assim
o de seus filhos, hoje amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que V.
Ex" aprovaram, por unanimidade, sem qualquer reparo, como fizeram em relação aos
direitos previstos no art. 227, seus parágrafos
e incisos, da Constituição Federal. Meus parabéns a todos pela posição adotada quando
da aprovação do Código. É preciso que não
haja hipocrisia aqui. Sob pretexto algum, pode-se subtrair do filho de um trabalhador o
direito ao alimento, ao abrigo, à felicidade,
como agora se quer, através de uma lei salarial injusta.
.
O Sr. Genebaldo Correia Sr. Presidente.

Pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
---: Tem V. Ex' a palavra pela ordem.
O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDBBA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber se a lista de oradores
inscritos já se 'esgotou.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Havia apenas um único orador inscrito,
o nobre Deputado José da Conceitação, que
disistiu de sua inscrição, para que seja iniciando o processo de votação.
Esta Presidência usará mais cinco minutos,
para ler uma nota da Mesa da Câmara que
será publicada amanhã, nos órgãos' de imprensa. A Presidência, desta forma, resguarda a,posição da Mesa e da própria Câmara,
no que se refere à divulgação de matérias
tendenciosas.
Diz a nota:
"A propósito da nota publicada no
jornal "A Folha de S. Paulo; em 16-6-90,
página A-4, sob I) título "mesa da Câmara prepara novo trem da alegria para servidores", coluna assinada pelo articulista
Lúcio Vaz, e agora, em 28-6-90, nova
matéria intitulada "Mais clientelismo",
a Mesa da Câmara dos Deputados, presta os seguintes esclarecimentos:
1) A Câmara dos Deputados conta,
no momento com 3:152 servidores no
Quadro Permanente e não 6.300 declarados na matéria.
2) o Plano de Carreira, principal objeto da reportagem, é exigência constitucional (art. 39}. Assim como a Câmara
dos Deputados, os Poderes Executivos
'e Judiciário já encaminharam ao Congresso Nacional, para apreciação, os
seus respectivos planos;
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3) o repórter demonstra não t~r a menor' noção do que significa "ascensão
funcional", Dava-se o nome de "ascensão funcional" ao concurso interno que
permitia ao servidor mudar de carreira,
desde que possuísse o grau de escolaridade necessária. Exemplo: um servent,e possuidor do diploma de engenheiro
podia, através de concurso interno a "ascensão funcional," mudar de carreira e
passar a exercer a profissão de engenheiro, desde que aprovado no referido concurso, entretanto, o projeto do Plano de
Carreira da Câmara dos Deputados não
trata de "ascensão funcional" nem poderia fazê-lo, eis que a Constituição Federal não cogita mais deste instituto. Aliás,
rejeita-o quando determina que qualquer investidura em cargo público se faça
através de concurso público;
4) a interpretação dada pelo articuIÍsta ao instituto de mobilidade funciodal
está errada. A mobilidade funcional
cQnstitui-se em um dos pilares do Plano
de Carreira, ao estabelecer profissionalização do servidor dentro de parâmetros
rigidos, a serem cumpridos no curso de
muitos anos de serviço, através de escolaridade, treinamento, aperfeiçoamento
e avaliação de desempenho. Dentro desse espírito, o servidor que não perseguir
esses predicativos não terá direito a. mobilidade. Trata-se, na verdade, de promoções que qualquer servidor tem durante a sua carreira. A mobilidade é um
.mecanismo interno, apenas para quem
já é funcionário. Concurso público é exigência para o ingresso no serviço público, e isso está claramente exigido no projeto;
5) vê-se, pois, que o articulista não
tem qualquer conhecimento técnico sobre a matéria. Antes e pelo contrário,
faz da nota puro sensacionalismo, desprovido de qualquer fundamento.
O presente projeto de Plano de Carreira' foi elaborado adotando-se como
parâmetro as legislações mais avançadas
do mundo e já implantadas em outros
setores da Administração Pública.
6) Como se não bastasse, o atual PIano de Carreira da Câmara dos Deputados procura, exclusivamente, a competênCia, através do aperfeiçoamento funcionai do servidor. Não institui nenhum
benefício imediato, eis que foi preparado
para as novas gerações de servidores,
com a finalidade exclusiva de atender
esta área do Poder Legislativo.
Não presta favores. Não há clientelismo e tampouco cria reserva de mercados, como se propala. Trata-se de um
plano transparente sem nenhum casuísmo, discutido com todos os setores da
Casa, inclusive o Sindicato dos Servidores e demais entidades de classe, durante
dezoito meses.
7) A Mesa da Câmara dos Deputados, ao invés de praticar sinecuras, instituiu ponto quatro vezes por dia para os

seus servidores; o ponto eletrônico para
os Deputados; extinguindo já o mandato
de dois faltosos; institui o regime de cortes de despesas supérfluas; criou um programa de informatização e treinamento
buscando eficiência e racionalidade nos
seus serviços.
No entanto, vem agora ser vítima de
notícias falsas e tendenciosas que procuram atingir a instituição que é pilar do
regime democrático e o centro das grandes decisões nacionais.
Sendo assim, para reposição da verdade leva a público a presente nota, cônscios os seus membros do cumprimento
do dever."
O Sr. Gonzaga Patriota -,. SI. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (In'ocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDTPE. Sem revisão do oradClr.) -, Sr. Presidente, a título de sugestão, peço a V. Ex'
que adite a esta nota em qu~ a Mesa dá uma
satisfação à sociedade brasileira, a informação de que um Deputado Federal recebe bruto, sem a representação, Cr$ 359.000,00, pois
a imprensa diz diariamente que um. Deputado
Federal ganha Cr$ 500.000,00 Cr$
600.000,00.
Quero parabenizar a Mesa pela decisão
que tomou.
. O Sr. GUmercindo Milhqmem - Sr. Presidente, peço a palavra pela'ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Inocênci~ Oliveira)
,-;- Tem V. Ex' a palavra.
OBR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, bem a propósito da nota que acabou
de ser lida por V. Ex', em nome'da Mesa,
talvez seja do conhecimento de parte do Plenário que a bancada do Partido dosTrabalhadores embora não tenha tido oportunidade,
porque não discutimos a matéria em plenário,
posicionou-se contra a aprovação do projeto
em ,tela. No entanto; em nenhum momento
a expressão mencionada; "criação· de trem
da alegria", pode ser imputada a qualquer
membro ~da bancada, do Partido dos Traba1hadores.
, É verdade que temos posição crítica com
relação ao projeto. Não é absolutamente nov'idade que um parlamentar ou uma bancada
parlamentar poassa ter posição crítica em relação a um projeto. Votaríamos contrariamente ao projeto se ele viesse a plenário da
maneira cOmo apresentado pela Mesa.
Fomos procurados por funcionários 'da Casa, inclusive de diversas colorações políticas
e partidárias, alguns até simpatizantes d,a
bancada do partido ao qual pertenço. Sugeri
a eles que fizéssemos, como chegamos a fazer, discussões com o prezado Relator da matéria, Deputado' Luiz Henrique, a quem, em
nenhuIT\, momento, nas críticas que fizemos
ao projeto, quisemos atingir, no sentido de
que tivesse com pretensões semelhantes a es-
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sas aventadas pela imprensa. No entanto, Sr.
Presidente, a fim de que fique muito clara
nossa posição, gostaria de pedir permissão
à Mesa para fazer um breve relato sobre a
questão.
No entendimento da bancada do PT, o Piano de Carreira da Câmara dos Deputados
contém distorções e, portanto, precisa ser
modificado, para que não venha a ser chamado de um novo "trem da alegria". Emprimeiro lugar, o PT considera que a aprovação
de um plano global para o conjunto do funcio'nalismo público (objeto do Projeto de Lei
n" 4.059/89, ora em tramitação) deve anteceder o plano específico da Câmara, pelo simples e óbvio fato de que a regra particular
deve estar subordinada à regra geraL
Entre as principais distorções existentes,
podemos apontar: ausência de uma tabela
de salários; concessão de poderes desmedidos
à Mesa da Câmara para regulamentar a sua
aplicação'; permissão para a ascensão funcionai, por mudança de nível, sem a realização
de concurso público. Ninguém pode negar
a necessidade de um Plano de Carreira para
os funcionários da Câmara, mas é preciso
que ele seja capaz, por um lado, de satisfazer
as justas aspirações dos funcionários e, por
outro, de elevar o grau .de profissionalismo
nos trabalhos desta Casa.
.
Observamos que o Plano de Carreira não
, foi discutido com as entidades representativas
do funcionalismo, nem com a CUT, nem com
a CGT. Na verdade, o Plano contém diversos
itens polêmicos, daí a razão pela qual não
está havendo empenho por parte das Lideranças e do próprio Relator em aprová-lo.
Em suma, é nécessária uma discussão mais.
profunda e cuidadosa. O Plano de Cllrreira,
.deve estar embasado em critérios técnicos
claros, e não pode depender, sem ,sua re'gulamentação e aplicação, de pura e simples dycisão da Mesa.. Quanto mais eXplícita e acabada
for a concepção de qualquer planá de carreira"menos suscetível ele estará de 'receberin-'
fluências polítjéas ou sofrer oistorções corporativistas.
'
Sr. Presidente, consideramos absoluta'mente natural, correto e necessário Oposicionamento de uma bancada parlamentar; como
'à do Partido dos Trabalahdores. Nosso parti;do posicionou"se de ptaneira crítica'a:um projeto como tantaS outras vezes o fizemos. Isso
'não tem, em' nenhum grau, 'O objetivo de
atIngir pessoas'que elaboraram' d orojeto,
muito menos a'do Sr. Relator: .
.
Este era o esclarecimento que queríamos
'fazer, em nome da bancada do P,artido dos
Trabalhadores. '
, , .0 SI1. Theodoro 'Mendes - SI. Presidente,

''Peço a palavra. pela ordem.

"

,

, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
...:... Tem a palavra 'V. Ex'
.
.' O SR. THÉODPRO MENDES (PMDB ·SP. Sem revisão do orador.) -:·Sr. Presi,CIente, gostaria d~ saber se o conhecimento
'dó documento que V. Ex' acaba de ler ficará
;circunscrito a9 Plenário, ou se a Mesa vai
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gria", e aí, produziram outras oposições. Não
exercer o direito de resposta constitucionalhá tabelas. Não há, porque se trata de um
mente garantido.
plano de carreira, e este diz que as tabelas
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
serão implantadas mediante projeto de reso- A Mesa já mando'u para a imprensa, a
lução, que a Mesa haverá de elaborar e manfim de ser publicada, a nota, em matéria padar para discussão em plenário.
ga. Também pediu o direito de resposta, porAprecio muito o Líder do PT, Deputado
que muitas vezes a Mesa manda uma nota
Gumercindo Milhomem, que lamentae'ela aparece num cantinho da seção "Cartas
velmente está sendo mal orientado por um
à Redação". Então, a Mesa mandou como
assessor que esteve comigo discutindo o pIamatéria paga e pediu, também, de acordo
com a nova Constituição, o direito de res- . no e a quem pedi me apontasse uma irregulariedade. Ele não apontou.
posta.
Hoje, funcionários que estiveram com ele
O SR. THEODORO MENDES - Sr. Presi-, disseram que lhe fizeram a mesma pergunta,
dente, de acordo com a lei, a Câmara tem
mas ele não respondeu. Infelizmente, o asseso direito de resposta na mesma página, com
sor que é de fora, que não conhece a estrutura
mesmo tipo gráfico, nas mesmas condições
da Casa leva uma Liderança importante, coda matéria publicada. Então, não há por que
mo é a do Partido dos Trabalhadores, a esse
sair num cantinho, como diz V. Ex'; o direito ,equívoco, do qual partiram as manchetes es, de ver a matéria de resposta publicada na
candalosas na imprensa.
mesma página, com o mesmo destaque e o
Sr. Presidente, estamos agindo como esmesmo tipo gráfico.
'
corpião, lançando sobre nós próprios o veneÉ o que diz a lei, Sr. Presidente.
no da injúria, o veneno da aleivosa que vai
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
cada vez mais construir o descrédito desta
Casa. Não' aceito, Excelências, como Primei- Inf~lizmente, nobre Deputado, esta não
ro Secretário e Relator do projeto, essas atitem sido a conduta de alguns órgãos de imtudes. Não as aceito e faço aqui o meu repto
prensa em nosso País. Muitas vezes, temos
veemente. O documento que acaba de ler
recorrido à própria Justiça e resposta demora
tanto que, quando vem, já é matéria vencida,
o ilustre Líder diz inclusive que o Plano de
Carreira dá o poder inaceitável ao Plenário
I perdeu a oportunidade.
e à Mesa Diretora. Ora, quem vai decidir,
O Sr. Luiz Henrique - Sr. Presidente, pesobre as tabelas? A assembléia popular, ou
ço a palavra pela ordem.
Plenário, que é soberano? Se à Mesa, que
, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
é eleita por todos os Srs. Deputados, não
- Tem V. Ex' a palavra.
for dada a delegação para os atos administrativos de nomear, aposentar, demitir, 'conO SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SP.
ceder férias etc., para que serve a Mesa DireSem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tora?
infelizmente, volto a dizer: O Plano de CarSr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, não
reira que tramita nesta Casa, depois de exaushá razão alguma para essa celeuma. Digo
tivamente debatido durante mais de um ano
mais: se for vontade da Casa, o Relator pede
- debate do qual participaram os servidores
que não se vote esse projeto. Não tenho qualdesta Casa, que estão presentes, nos ouvindo,
quer interesse em que ele seja aprovado. Não
e que são testemunhas - chegou a este plenáten~o parentes, não tenho ninguém, graças
rio e recebeu, não a divergência, como disse
a Deus, entre os funcionários da Casa. Não
há pouco o Líder do PT, mas a suspeita, como
sou radicado aqui. Seria eu um idiota, um
ele declarou ao Jornal do Brasil, de "Trem
imbecil se fosse promover o "trem da alegria"
da Alegria" .
em Brasília, onde não tenho eleitor. Seria
Falo com indignação, porque tenho 25 anos
uma idiotice, uma sandice de tamanho incomde vida pública e jamais alguém pôde apontar
preensível.
contra mim qualquer irregularidade. Os que
Por isto, Sr. Presidente, quero cumprimendisseram que estávamos efetivando os 2.800
tá-lo por ter lido essa nota. Acho que a Mesa
secretários parlamentares não leram projeto
da Câmara deve publicá-la em todos os jore levantaram aleivosias. Perguntei ao Depunais, para dar um paradeiro a essa coisa. Não
tado Gumercindo Milhomem se ele havia lido
é possível que sejamos sempre acusados e
o projeto. E ele me respondeu: "Não. Não
acusados, e nunca respeitados. Vamos publili, mas há algumas coisas ali".
cá-la, sim. Há uma justificativa para esse gasSe o projeto contivesse qualquer irregulato, e isto deve ser publicado em todos os
ridade ou bandalheira, eu seria o primeiro
jornais a fim de que a dignidade do Parlaa ficar contra e a denunciá-lo. As manchetes
mentar seja restaurda e para que esta instituiescandalosas surgiram de informações obtição seja respeitada. (Palmas prolongadas.)
das dentro desta Casa, de assessorias despreparadas que levaram os Deputados a uma
posição equivocada.
A Sra. Cristina Tavares - Sr. Presidente,
Não aceito isso, Sr. Presidente. Perdoe-me
peço a palavra para, em nome da Liderança
a veemência, mas não aceito. Não há neste
do PDT, encaminhar a votação.
projeto algo que seja condenável. Aceitamos
críticas, sim, mas entre a crítica e o "trem
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
da alegria" há uma diferença muito grande.
- Nobre Deputada Cristina Tavares, não é
Existe um abismo entre a crítica e o "trem
horário para falar em nome das Lideranças '
da alegria". Não acharam o "trem da alenem para encaminhar a votação, pois ainda
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não estamos votando. No entanto, concedo
a palavra a· V. Ex', pela ordem.
A SRA. CRISTINA TAVARES (PDT PE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Liderança do PDT ficou muito preocupada com o sentimento da opinião pública
em relação a esta Casa, uma Casa frágil e,
com o fato de que a Imprensa poderia noticiar, como na verdade noticiou, em primeira
página, a existência de um "trem da alegria,"
com o que não atingiria o Deputado tal ou
a Mesa da Câmara dos Deputados, mas a
própria Instituição.
O Líder do PDT encarregou, então sua
assessoria de fazer uma leitura atenta do projeto que ora estamos discutindo. A leitura
foi feita com muita atenção, porque estava
absolutamente claro para nosso partido que
se tratava de erro no projeto, o que poderia
significar a ruptura definitiva, talvez, da Instituição democrática posta em dúvida pela
grande Imprensa, que costuma, de resto, fazer isso com a maior leviandade.
O resultado da leitura, Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, foi que o projeto em questão trata da honorabilidade da carreira do
funcionalismo público. Pela leitura que fizemos atentamente, não paira dúvida alguma
sobre o projeto ora em discussão. Apesar
que, por exemplo, no art. 56, alguns pontos
devem ser melhorados na sua regulamentação, regulamentação essa que será feita por
este Plenário.
Hoje fizemos uma reunião do PDT com
nossa assessoria e representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo,
e chegamos à seguinte conclusão: com responsabilidade, temos de aprovar este projeto, e pretendemos melhorá-lo na sua regulamentação.
Tem, pois, a Mesa da Câmara dos Deputados a solidariedade do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Inôcencio Oliveira)
- A Presidência prorroga a sessão por mais
60 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Inôcêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gumercindo Milhomem, citado nominalmente.
A Presidência pede ao Plenário que preste
atenção nas palavras do nobre Líder do PT,
que falará como Deputado. Esse horário não
é de liderança. S. Ex' tem todo o direito de
se expressar, pois tem sido um parlamentar
exemplar nesta Casa, e portantQ, merece toda a nossa atenção.
O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados lamento que as
baterias iradas do Relatór, nobre Deputado
Luiz Henrique, tenham se dirigido contra a
bancada do Partido dos Trabalhadores.
Todos sabemos que o PT tem uma bancada
minoritária, com apenas dezessete membros,
insuficiente para impedor a votação do proj~
to. Lamento que S. Ex' tenha citado a bancada e a Liderança do Partido dos Trabalhadores, por ter, nas suas palavras, acoimado,
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denunciado o projeto, supostamente. de sua
autoria - esclareci porque supostamente como sendo um novo "trem da alegrai."
Já foi declarado, anteriormente, que temos
críticas e propostas de mudança para o projeto. Em nennhum momento e em nenhum lugar foi dito que acusávamos o Relator do
projeto de estar promovendo um "trem da
alegria." Isso foi dito sim, mas pela imprensa,
que fez essa acusação e ela deve ser cobrada
por S. Ex' da maneira que achar mais justa.
Não pode o Relator pretender que não tenhamos o direito de fazer as nossas críticas, a
nossa avaliação; de procurarmos a discussão
sobre a matéria inclusive com S. Ex', como
o fizemos. E S. Ex' inclusive declarou há pouco que não tinha o menor interesse em aprovar esse projeto, que não é de sua autoria,
mas de funcionários desta Casa. Isso, inclusive nos deixou à vontade para aqui dizer
que, se houve discussão, não foi aberta. E
não houve discussão com a casa. O projeto
não foi discutido em nenhuma Comissão. Esta é a crítica que fazemos, e a consideramos
séria. Não é uma simples acusação que possa
motivar a ira com que o Relator da matária
se posicionou aqui contra a bancada do Partido dos Trabalhadores.
Sr. Presidente, a bancada do Partido dos
Trabalhadores preza muito a sua assessoria,
que é de altíssimo nível e gabarito, conforme
evidenciado pelo trabalho que temos encami-.
nhado, como, por exemplo, a vitória que conquistamos ontem no Supremo Tribunal Federal em uma ação em que apontamos a inconstitucionalidade de atos do Presidente da República. Isso não é novidade. O País sabe
da grande seriedade com que se comporta
a bancada do Partido dos Trabalhadores neste plenário.
E' com a tradição, a seriedade de quem
tem coerência, de quem cobra, de quem tem
a ousadia de trabalhar no sentido de sua divergência, de ver.confirmada as suas posições
aqui reafirmamos: esse projeto tem deficiências, sim, mas visa, também, a alguns benefícios.
Discutimos com os funcionários desta Casa
que nos procuraram e apontamos aquilo .que
consideramos suspeito. Esses funcionários
foram conyersar com os supostos autore~ do
projeto e confirmaram isso. Realmente; em
primeiro momento, seriam dezenas - depois
afirmaram que talvez fossem centenaS aqueles que viriam ~ ser beneficiados.
Sr. Presidente, há razões para não querermos que esse projeto seja aprovado imediata
e prontamente, como previam. Por isto, cobramos a discussão. Não abrimos mão dessa
discussão e da possibilidade de modificá-lo
e de, inclusive, buscarmos um acordo.
. Não aceitamos as críticas e as denúncias
feitas pelo prezado Relator da matéria, De·
putado Luiz Henrique. Em nenhum momen·
to S. Ex' foi atingido pelas críticas que apresentamos, porque nunca o criticamos no sentido de desmerecer o seu trabalho parlamentar, de acoimá-lo ou de acusá-lo de ser..p.
responsável pela implantação de um- novo
"trem da alegria". As nossas críticas perma-

necem válidas e trabalharemos pela efetivação ~e nosso objetivo. Aprovaremos um pia·
no de carreira justo, não apenas para os funcionários da Câmara dos Deputados, mas para todos os funcionários do Brasil.
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas pedir a compreensão dos nobres colegas, porque já estamos aqui desde as 13h30
mino
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência pede a compreensão dos
nobres Deputados. Trata-se de um assunto
importante, que precisa ser devidamente esclarecido.
O SR. JOSÉ GENOÍNO - Estamos aqui
desde cedo, repito, a fim de votarmos a Lei
Salarial.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência prorroga a sessão até votarmos a Lei Salarial. Trata-se de - repito assunto importante que atinge a própria Insti·
tuição. Não pode passar em branco; tem de
ser devidamente esclarecido. O nobre Deputado Luiz Henrique já falou em nome da Mesa. Conheço S. Ex' há muito tempo e sei
que merece.todo o respeito da Mesa. É parlamentar dos mais sérios desta casa, seria incapaz de apor seu nome em qualquer matéria
que não fosse justa ou correta.
Não quero entrar na órbita da discussão
interna. Ouvirei todas as ponderações, mas
essa é a posição definitiva da Mesa.
O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente,
na qualidade de membro do PT, gostaria de
afirmar, perante este Plenário, que a posição
da nossa Liderança foi tomada pelos Deputados que compõem a bancada e que se reuniram e discutiram detalhadamente á questão.
Portanto, o nobre Deputado Luiz Henrique se equivoca. A posição da nossa bancada
e da Liderança não está sendo equivocadamente influenciada por uma assessoria. Temos uma assessoria de alto nível. O assessor
citado teve a honra de ter sido o segundo
colocado em concurso promovido pelo Banco
Central, mas preferiu continuar trabalhando
na nossa liderança.
A nossa bancada se reuniu e discutiu três
questões centrais. Não se trata da termino,
logia de trem da alegria, ou coisa do tipo.
Nunca usamos essa terminologia.
Reafirmamos, sim: primeiro, esta Casa ne·
cessita de uma ampla e profunda reforma
admnistrativa. Depois da promulgação da
Constituição, ela não se aparelhou à altura
para o exercício de suas funções. Temos de
proceder a uma ampla reforma administrativa. A companheira Irma Passoni empenhou-se para aprovarmos uma nova lei global
para o funcionalismo público na Comissão
do Trabalho, de Administração e Serviço PÚ·blico. E essa matéria não veio a plenário;
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segundo, achamos que um plano de reorganização dos serviços desta Casa necessitaria
de um levantamento criterioso e justo, a ser
feito e divulgado tranparentemente. E dizemos isso porque o nosso colega na Câmara
Municipal de São Paulo, Eduardo Suplicy,
:procedeu a esse levantamento naquela Casa.
Não estamos acusando ninguém. Estamos
querendo estabelecer um critério par que esta
Instituição, transparente e não cooperativa·
:mente, responda à imprensa. Mas que responda com atos e atitudes; terceiro, entendemos que há critérios no projeto que dão margem à ascenção funcional, à mobilidade do
nível I para o nível II e do nível II para o
nível superior e que é necesssário deixar bem
claro neste pJ:ojeto a exigência de concurso.
Isso não quer dizer que afirmemos ter o projeto da Mesa, ou o parecer apresentado pelo
nobre Deputado Luiz Henrique, objetivo de
"trem da alegria". Queríamos pedir, sim, vigilância e compree.nsão, e não somente da
bancada do Partido dos Trabalhadores. Temos conversado com todos os Deputados,
tanto da direita, quanto da esquerda. Os Deputados com quem me relaciono manifestaram-se preocupados com uma reforma administrativa profunda nesta Casa. Achamos que
era hora para se tomar decisão, mas esta decisão de apresentar este projeto de resolução
neste momento mostra, no mínimo, falta de
sensibilidade, num quadro como o que estamos vivendo.
Por isso, reafirmo as posições adotadas pela Liderança da nossa bancada.
O Sr. Del Bosco Amaral- Sr. Presidente,
peço a palavra pela o.rdem.
O Sr. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a V. Ex' a palavra pela ordem.
O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o assunto é sério. Poderia já estar definido.
As partes já falaram. Logicamente o Relator tem o direito de voltar, porque houve
uma réplica e, depois dessa tréplica, tenho
a impressão de que temos que votar a matéria. o que o PT e todos nós reclamamos.
O Sr. Luiz Henrique - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex', pela ordem,
já que foi nominalmente citado.
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB ........ SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o projeto é de competência privativa da Mesa. Foi colocado em pauta, ninguém pediu
para discuti-lo, nenhuma Comissão pediu que
se realizasse audiência, ninguém requereu ou
apresentou emenda. O PT tinha todo o direito de discutir em plenário de requerer audiência das comissões e emendá-lo no todo ou
em parte. Não o fez. A única coisa que provocou doi a celeuma da imprensa, não sei com
que motivo, se para sepultar esta Casa ou
para destruir a democracia. (Palmas.)
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o Sr. Brandão Monteiro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem..
O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, penso que esta questão já foi demasiadamente discutida. Em outra ocasião já tivemos oportunidade de ouvir V. Ex' e o Deputado Luiz Henrique. Mas estamos perdendo
tempo para discutir o assunto - entend9 que
importante em função das instituições. Porém, estamos numa situação humilhante, esperando um acordo ou um sinal verde do
Palácio do Planalto.
'Daqui a pouco ser<\ meia-noite, e nosso
compromisso é votar a lei salarial. Solicito
a V. Ex' que coloque o projeto em votação.
Gostaria que V. Ex' respondesse a minha
questão de ordem.
OSr. Haroldo Lima- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, após ouvir a questão de
ordem levantada pelo Deputado Haroldo
Lima, responderá a V. Ex'
O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há poucos minutos estava sendo discutido o
projeto de lei referente à política salarial e
as Lideranças do PC do B e do PSB encaminharam uma questão de ordem a V. EX"
no sentido de suspender a discussão e proceder à votação. V. Ex' suspendeu a discussão
e neste instante deve proceder à votação.
O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, rapidamente, pela
ordem, porque a discussão já foi encerrada
e vamos passar à votação da matéria.
O SR. JOSÉ LINS (PFL -CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de
vir do encontro dos L(deres; embora seja um
encontro·parciál, é de fundamental importância. Esses Líderes estão há horas discutindo a matéria, talvez a mais importante a
ser votada neste semestre, 'hão há nenhum
assunto mais momentoso e mais palpitante
dI? que a questão do salário. E trago a incumbência de infqrmar à .Mesac que está sendo
terminada a redação fina:! para ser encaminhada imediatamente à Casil para votar.
Sr. Presidente, peço a atenção dos demais
Líderes para o fato de que seria conveniente
tomar conhecimento desse texto, fruto do esforço dos Líderes dos maiores partidos, que
estão há horas lidando com o,assunto e apenas estão terminando de.datilografar a redação final...
Esta é a informação qiIetrago à Casa.
Peço a V. Ex' que tenha uma tolerância
de cinco minutos ainda para que a redação
chegue à Casa.
OSr. Haroldo Lima- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estavam presentes, e continuam, os Líderes
de diversos partimos para discutir o projeto
de lei. Estão presentes os Líderes do PT,
do PDT, do PC do B, do PCB, do PSB;
se não todos, boa parte dos Líderes está presente.
Ninguém recebeu convite para participar
de acordo algum. Por conseguinte, informo
a V. Ex' que não está em pauta nenhum acordo, por que queremos votar o que discutimos,
e o que discutimos até o presente instante
é o que aí está. Por isto, é absolutamente
regimental. Se está em pauta algum entendimento, este é alheio ao Colégio de Líderes
aqui presente, querendo votar o que discutiu
até agora.
Reitero o pedido a V. Ex' para que ponha
em votação de acordo com o Regimento da
Casa, o que foi discutido e o que deve ser
encaminhado neste instante.
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
encerrou a discussão. Existem oradores inscritos para encaminhar a votação ou não há
encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Poderá ser feito o encaminhamento pelo
Líder. O projeto ainda não foi lido. Têm de
ser proferidos os relatórios dos vários Relatores, designado para fazê-los em plenário.
No entanto, esta Presidência já, desde
15h30min, espera um acordo, Já está há 6
horas e 45 minutos esperando por este acordo. A Presidência vai esperar, com a aquiescência do Plenário, mais cinco minutos, Conforme pedido do nobre Deputado José Lins,
para não se dizer depois que protelou um
acordo. Não quer ser responsabilizada por,
não esperando cinco minutos, ter protelado
um acordo que poderia ter sido feito.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira e, em seguida, ouviremos o nobre
Líder do PMDB, Deputado Genebaldo Correia.
O SR. MIRO TEIXEIRA - PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - V. Ex' já se decidiu pela suspensão da sessão por cinco minutos?
I
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não, vou esperar cinco minutos, mas concedo a palavra aos Srs. Líderes ou Deputados
que a pedirem pela ordem.,
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra à nobre Deputada Dirce Tutu Quadros.
A SRA. DIRCE TUTU QUADROS (PMDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos um poder autônomo, estamos -
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perdendo o próprio respeito. Por que estamos todos sujeitos ao Palácio do' Planalto e
ao Poder Executivo?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputada Dirce Tutu Quadros,
ninguém está sujeito ao Palácio do Planalto
nem ao Poder Executivo. Apenas este é um
Poder que sabe manter entendimento, que
sabe dialogar. Uma das funções precípuas do
Poder é justamente o entendimento; mais do
que isso, lá estão presentes Parlamentares
da mais alta importância, Líderes com assento nesta Casa, Lideranças expressivas. TO,das
estão tentando a busca de um acordo, para
que resulte numa lei que possa ser promulgada e não vetada.
.
Portanto, com a consciência do dever cumprido e na certeza de estarmos fazendo o melhor para nosso País, estamos esperando o
entendimento. Em última análise, deve prevalecer os interesses da classe trabalhadora,
que nesta hora está angustiada na expectativa
de uma solução que parta do Congresso Nacional e sej~ definitiva, que não seja vetada
pelo Poder Executivo.
A SRA. DIRCE TUTU QUADROS - Sr.
Presidente, a solução deve partir desta Casa.
Esta Casa precisa votar e já deve ter perdido
a paciência:
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência garante à nobre Deputada Dirce Tutu Quadros que não encerrará
está sessão sem que haja votação. É compromisso de honra desta Presidência e dele não
fugirei.
Então, logo após encerrados os cinco minutos, esta Presidência dará início à leitura dos
pareceres dos Srs. Relatores e, em seguida,
passará à votação da matéria.
A SRA. DIRCE TUTU QUADROS - É
palavra de honra da Presidência de que em
cinco minutos terá início o trabalho desta Casa, que é autônoma, independente do Palácio
do Planalto e do Executivo?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sim.
A SRA. DIRCE TUTU QUADROS - Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Genebaldo Correia, que falará pelo PMDB,
O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há de se fazer justiça a V. Ex' pelo
seu esforço e compreensão no sentido de que
hoje encontremos uma solução para atender
aos anseios dos trabalhadores brasileiros.
Há poucos instantes V. Ex' comunicou à
Casa que o Senador Nelson Carneiro cancelou a sessão programada para esta noite, a
fim de que a Câmara encontre solução para
esta questão, que é fundamental, e sem a
qual, provavelmente, não encerraremos os
trabalhos deste período legislativo. Compreendo que.os Srs. Deputados, aqui presentes desde às 15 horas, estejam ansiosos para
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votar. E o painel registra o número expressivo de quatrocentos e cinco Srs. Deputados,
o que demonstra o interesse nessa decisão.
V. Ex' há de compreender que é muito
mais importante para cada um de nós decidirmos hoje e podermos concluir amanhã os trabalhos do Congresso Nacional, dando por encerrado este período legislativo, do que não
conquistarmos esse acordo, tendo então de
voltar aqui, na próxima semana, ou nas semanas seguintes, até seja conseguida uma solu:
ção para essa questão. Justifica-se, portanto,
a paciência e a tolerância dos Srs. Deputados,
porque mais quinze, vinte minutos ou meia
hora aqui poderão significar a solução definitiva da questão e, conseqüentemente, o encerramento, amanhã, do período legislativo.
Por isso, quero congratular-me com V. Ex'
pelo esforço que está fazendo e pela compreensão dos companheiros.
Sei que o Deputado Haroldo Lima vai contestar-me tão logo eu desça desta tribuna.
Mas compreendo que o seu interesse talvez
não coincida com o da maioria. Talvez S.
Ex' permaneça aqui, em BrasÍlia, discutindo
essa e outras questões do interessse do seu
pattido. O interesse da maiofia desta Casa
é que os trabalhadores possam ter imdiatamente algum ganho nos seus salários. Por
isso é que os Líderes estão reunidos há tantas
horas no Palácio do Planalto, pois desejosos
de encontrar a solução.
Esta Casa é soberana para votar esta matéria e poderá fazê-lo neste instante. Mas não
basta votar. É preciso votar algo que seja
capaz de ser transformado em lei e que o
trabalhador possa ter um ganho real. Não
basta apenas a manifestação desta Casa quanto a um projeto que, talvez, não possa chegar
ao final com pro~eito para o trabalhador.
Esta a declaração que faço, Sr. Presidente,
parabenizando V. Ex' pela Compreensão e
pela tolerância, em busca da solução defi·
nitiva.
O Sr. José Thomaz Nonô - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, quero falar em nome dos companheiros que não pertencem às Lideranças, que
não freqüentam o Colégio de Líderes, que
nada tem a ver com essa sucessão de concha·
vos inócuos a que temos assistido nesta Casa.
Falo em nome daqueles que estão aqui desde
a manhã, porque esta protelação arrasta-se
desde então.
Louvo a tolerância da Mesa. Compreendo
a postura de V. Ex', mas sei também que
tolerância e paciência têm limites. Quero
lembrar o nome de uma peça, salvo engano
de Sa~uel Beckett, que é "Esperando Godot". E uma peça linda, e.o mais notável
nessa rica construção da dramaturgia inglesa
é que todos os seus personagens aguardam
a chegada de Godot, que nunca vem. Meu
medo, pois, é que fiquemos aqui até a madrugada - o Deputado GenebaldÕ Correia há

pouco consumiu cinco minutos e eu já vou
com três e, talvez, passe dos cinco também,
- e nosso Colégio de Líderes não saia da
estaca zero.
I
Aliás, há hora e meia, no gabinete do De·
putado Ricardo Fiúza, ainda se discutia o que
fazer e o que compor. E nós? Até quando
vamos ficar aqui? Até que do Palácio venha
a luz ou até que os nossos iluminados Líderes
se dignem a dizer o que devemos fazer? A
discussão já se prolonga por sete horas. Haja
paciência! É necessário, Sr. 'Presidente, que
V. Ex' faça cumprir o Regimento e acabe
com esta chateação. (Muito bem!)
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missões de Constituição e Justiça e de
Redação, de Economia, Indústria e Comércio, e de Finanças e Tributação.
Urgência aprovada na forma do art.
155 do R.I.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Depútado
Theodoro Mendes para, na qualidade de Re"
lator designado pela Mesa, proferir parecer
em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) ~ Sr~ Presidente,
minha geração considera fio de bigode, pala·
vra de honra e palavra empenhada, sentença
lavrada. Passaram-se, praticamente, 10 minutos. Portanto, V. Ex' tem o dever de coloca
em votação o projeto sobre reparação de perdas e política salarial.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O Plenário é testemunha de que esta Presidência desde as 15h30min espera esse acordo.
Para que não se diga que a Presidência postergou um possível acordo, que não chega, lembro que os 5 minutos solicitados pelo nobre
Deputado José Lins, representando a Liderança do segundo partido, já se passaram.
Esta Presidência não pode mais esperar.
Está encerrada a discussão.
Vamos começar a votação da matéria.

O SR. THEODORO MENDES (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos em mãos o Projeto de Lei de autoria do Deputado Ibsen
Pinheiro e de outros nove líderes, de n'
5.340/90, 'que estabelece a política nacional
de salários e dá outras providências.
Por despacho da Mesa, o projeto deveria
ser apensado, como o foi, ao Projeto de Lei
n' 5.171190, de autoria da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, tratando da mesma matéria. Além disso, foram
a ele apensados os Projetos de Lei n'"
. 5.335/90, 5.340/90, 5.351190, 5.352/90.
Sr. Presidente, a matéria objeto do projeto
se insere entre aquelas de comPrtência da
União e, especificamente, da competência do
Poder Legislativo para a iniciativa. A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
compete examinar o projeto sob o aspecto
da legalidade, juridicidade, regimentalídade
e técnica legislativa.
Sob esses ângulos, Sr. Presidente, nada a
obstar. O projeto atende ao dispositivo constitucional, está lavrado em boa técnica legislativa, sendo nosso parecer pela sua aprovação.
'

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, concluindo pela aprovação doprojeto.
Esta Presidência vai ler o parecer:

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revidão do orador.) - Sr. Presi·
dente, acredito que no propósito de colaborar
para uma solução V. Ex' tenha permitido que
se invertesse a ordem determinada pelo Regimento.
Procedeu-se, então, à discussão da matéria
sem que fosse apresentado o parecer. Conseqüentemente, não poderem'Js iniciar a votação sem a apresentação do parecer e sua discussão.
.
Portanto, solicito a V. Ex' que convide os
Relatores designados pela Mesa para apresentarem os seus trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-1-

PROJETO DE LEI
N9 5.340, DE 1990
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 9 Líderes)
Discussão única do Projeto de Lei n'
5.340, de 1990, que estabelece a Política
Nacional de Salários e dá outras providências. Pendente de pareceres das Co-

"PROJETO DE LEI
N'5.34O, DE 1990.
(Projetos de Lei apensados:
,n'S 5.171/90,5.335/90,5.351190,
5.352/90)
Estabelece a Política Nacional de Salá·
rio e dá outras providências.
Autor: Deputado Ibsen Pinheiro e
Outros 9 Líderes.
Relator: Deputado Marcelo Cordeiro
I - Relatório
O Projeto de Lei n' 5.~40, de 07
de junho de 1990, de autoria do ilustre
Deputado Ibsen Pinheiro e outros, estabelece a Política Nacional de Salários e
dá outras providências.
A proposta de lei guarda plena consonância com as normas constitucionais
que regem a matéria, sendo iniciativa
pertinente a membro do Poder Legislativo, embora concorrente. Cercada de

I
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Técnica Legislativa adequada, a propores a proteção aos seus ganhos salariais.
sição está em conformidade com os asO mecanismo criado para reajustar os
pectos jurídicos que lhe conferem, assalários de 5 até 10 salários mínimos presim, plena juridicidade.
vê a aplicação trimestral do mesmo indeQuanto ao mérito, cumpre ressaltar,
xador. Acima deste último patamar
em primeiro lugar, que o projeto de Lei,
abre-se caminho para implantar, com
na sua apreciação, surge como uma procritério, portanto, de gradualidade, a lividência necessária e oportuna. Recenvre negociação.
temente, vem-se constituindo um método adequado para regular as relações de
11- Voto:
trabalho a existência de uma lei salarial
Pelas
razões
expostas,
concluímos pela
que permito aos agentes do processo
aprovação dá matéria.
econômico e produtivo conhecer os paSala da Comissão, 27 de junho de 1990.
râmetros através dos quais os salários
- Deputado Marcelo Cordeiro, Relator.
são fixados, recompostos em seu poder
de compra e, finalmente, conhecidos no
PARECER
processo de planejamento de vida famiA Comissão de Economia, Indústria e Coliar e empresarial.
mércio, na reunião ordinária, realizada em
Vivemos, na atualidade, uma situação
27 de junho de 1990, aprovou o Parecer do
inusitada em que o conjunto da vida ecoRelator, Deputado Marcelo Cordeiro, favonômica está sendo reformulado, através
rável ao Projeto de Lei n9 5.340/90, com absde um amplo programa de estabilização
tenção dos Senhores Deputados Stélio Dias,
proposto e colocado na prática pelas auRonaro Corrêa e Manoel Castro.
toridades governamentais. Em tais cirEstiveram presentes os seguintes Senhores
cunstâncias, é imprescindível, tanto para
Deputados: Marcelo Cordeiro, Presidente,
empresários, como para trabalhadores a
F:ernando Gasparian, I' Vice-Presidente,
existência de regras claras e legais que
ampliem os níveis de confiança e estabi- Ezio Ferreira, 2' Vice-Presidente, Luiz Salomão, 3' Vice-Presidente, Vladimir Palmeira,
lidade da economia.
Jayme Paliarin, Marcos Queiroz, Manoel
Por outro lado, o panorama econômico formado a partir da adoção da re- Castro, Valmir Campelo, Renato Johnsson,
Saulo Coelho,' Oswaldo Lima Filho, Franforma monetária, caracterizou-se' por
cisco Rolim, José Geraldo, Paulo Zarzur, Feuma rápida redução das taxas de inflalipe Mendes, Arthur Lima Cavalcanti, Ração, acompanhada por ~inais evidentes
de desemprego e desorganização de im- quel Capiberibe, Stélio Dias, Airton Cordeiportantes setores produtivos, os quais in- ro, José Serra, José Luiz de Sá, Francisco
troduziram novos modelos de planeja- Dornelles, Ronaro Corrêa, Costa Ferreira,
Ottomar Pinto, Osmundo Rebouças, Fábio
mento de suas atividades, especialmente
quanto a comercialização de seus produ- Raunheitti, José Moura, Nelson Sabrá, Luiz
tos. Num quadro como este, tomam-se Roberto Ponte, Amílcar Moreira, Sérgio
necessárias regras bem definidas de polí- Werneck e Irajá Rodrigues.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.
tica salarial que permitam a todos ter
assegurado os seus direitos e aos Tribu- - Deputado Fernando Gasparian, 19 Vicenais do Trabalho condições adequadas Presidente no exercício da Presidência - Depara julgar as demandas salariais das di- putado Marcelo Cordeiro, Relator."
ferentes categorias profissionais.
O combate à inflação, ao longo da nos·
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
sa História Contemporânea, tem de- - Concedo a palavra ao nobre Deputado
monstrado que o peso dos rendimentos Vladimir Palmeira para, na qualidade de Resalariais no processo inflacionário tem-se lator designado pela Mesa, proferir parecer
velotirizado, não cabendo colocar sobre em substituição à Comissão de Finanças e
os salários a responsabilidade pela pres- Tributação..
são inflacionária. Recente pesquisa patrocinada no âmbito do Ministério da
OSR. VLADIMIR PALMEIRA (PT-RJ.
Economia, revela que é de apenas 2% Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a participação dos salários nos custos da Srs. Deputados, apresentamos uma série de
indústria do cimento; na indústria auto- idéias e consideramos o projeto do Deputado
mobilística e de pneus este percentual Ibsen Pinheiro bastante limitado.
se eleva a 9% e na indústria têxtil a cerca
Pretendíamos apresentar um relatório esde 14%. Ainda sobre o papel dos rendi- crito mais substancial, acolhendo emendas,
mentos salariais na economia, em nosso sobretudo da Comissão de Trabalho de AdPaís, vem decrescendo a participação sa· , ministração e Serviço Público, que tem um
larial no Produto Interno Bruto.
projeto bastante elaborado. O projeto de auMantém o art. I' do projeto o princí- toria do Deputado Ibsen Pinheiro é melhor
pio da livre negociação como fundamen- do que a medida provisória, mas não trata
to da política salarial. Todavia, restando da reposição das perdas nem do salário mínipara os salários de valor até 5 salários mo, ficando limitado o seu.alcançe, pois não
mínimos o IPC para propiciar reajuste inclui funcionários públicos, militares e apoautomático e, com esta medida, assegu- sentados. Restringe o universo a trabalharar aos trabalhadores de salários meno- dores que ainda ganham muito pouco, afaS-'

tando completamente os setores mais remediados da classe assalariada. No entanto, consideramos que a apresentação de um substitutivo forçará o adiamento da votação para
amanhã e compreendemos ser importante
fortalecer uma visão que contrarie a política
do Governo, num momep.to em que a taxa
de inflação chega a 15%. E fundamental para
nós pelos menos avançarmos na constestação
à medida provisória.
Compreendendo que os Srs. Deputados estiveram aqui presentes no esforço de resgatar
o Poder Legislativo, diante de todas as críticas a nós dirigidas, mesmo em face da possibilidade potencial de apresentar um substitutivo, optamos por não o fazer. Apesar das
críticas e de ter sido apresentada uma série
de emendas, concluímos o relatório com parecer favorável, a fim de apressar a votação
da matéria nesta Casa. (Palmas. Muito
bem!.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência consulta o Plenário sobre,
a posição definida em relação a essa matéria.
O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. mSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em resposta à consulta da Mesa, informamos
que, apesar de todo o esforço nesse sentido,
não chegamos ao entendimento desejado.
Esperamos que, ainda no curso da votação
da matéria, ele possa C!correr, até por convergência, no plenário. E nossa esperança, Sr.
Presidente.
Ao mesmo tempo, registro, certamente em
nome de todas as Lideranças, nosso pedido
de desculpas aos companheiros de plenário
o nosso pedido de compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada adiscussão.
Vai-se passar à votaçãoda matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a Mesa as seguintes emendas:
PROJETO DE LEI N' 5.340/90
N'!

Dê-se ao art. 2' do Projeto a seguinte redação:
"Art. 2' Os salários dos trabalhadores serão reajustados trimestralmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) do trimestre anterior até o valor
de 3 (três) salários mínimos: a parcela
que exceder esse valor até 6 (seis) salários mínimos será reajustada semestralmente pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do semestre findo no mês
anterior, garantindo-se um adiantamento mensal do IPC do respectivo período,
quando esse for superior a 10% (dez por
cento); a parcela que exceder a 6 (seis)
salários mínimos terá seus reajustes livremente negociados."
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§ 19 O índice de Preços ao Consumidor
(IPC) de que trata este artigo será calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
§ 2' Os reajustes de que trata este artigo
vigorarão por um (1) ano a partir da publicação da presente lei.

Justificação
A presente proposta tem por objeto ajustar
o projeto a uma realidade salarial em que
o trabalhador seja beneficiado sem que haja
um retorno prejudicial ao seu orçamento doméstico.
A livre negociação é a meta a ser alcançada. Porém essa meta deverá ser atingida
ap6s um processo transit6rio, traduzido pela
sistemática ora proposta. - Afif Domingos
- Líder do PL - Gastone Righi - Líder
do PTB - Ricardo Fiuza - Líder do PFL.

N'2
Dê-se ao art. 2' a seguinte redação.
"Art. 2' Os salários, vencimentos, soldos, proventos e demais verbas salariais serão
reajustados mensalmente pela variação do
índice de Preços ao Consumidor - IPC no
mês.em curso."
§ 1" Na revisão salarial anual, que ocorrerá por Convenção ou Acordo Coletivo, por
arbitragem ou sentença normativa, será assegurada a manute[lção do_poder aquisitivo real
existente nas datas base anteriores, computado o aumento do custo de vida de todo
o período, inclusive o do mês da data base,
sendo vedado o expurgo no cálculo de índices
inflacionários.
§ 2' O índice de Preços ao Consumidor,
de que trata este artigo, será calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE.'
Justificação
Com a presente emenda, pretendemos recuperar a redação estabelecida no Projeto
de Lei n' 5.171, de autoria da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público
que, a nosso ver, atende de forma mais satisfat6ria que o projeto de lei em pauta os anseios da população trabalhadora brasileira.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Deputado Paulo Paim - Ademir Andrade,
Vice-Líder do PSB - Erico Pegaroro, ViceLíder do PFL - Aldo Arantes, Vice-Líder
doPCdoB.

N'3
MODIFICATIVA
Modifica o art. 2' do Projeto de Lei n'
5.340/90
Art. l' A Política Nacional de Salários,
respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, terá como fundamento a livre negociação coletiva e se regerá pelas normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. As vantagens asseguradas aos trabalhadores nas normas coletivas
incorporam-se aos contratos individuais de
trabalho, constituindo-se em direito da categoria, e somente poderão ser deduzidas ou

suprimidas por posterior Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 29 Os salários dos trabalhadores serão reajustados mensalmente pelo índice de
Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior
até o valor de 5 (cinco) salários mínimos;
a parcela que exceder esse valor até 20 (vinte)
salários mínimos será reajustada trimestralmente pelo Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) do trimestre findo no mês anterior,
garantindo-se um adiantamento mensal do
percentual, do IPC do mês anterior, superior
a 5% (cinco por cento); a parcela que exceder
a 20 (vinte) salários mínimos terá seus reajustes livremente negoci~dos.
Parágrafo único. O Indice de Preços ao
Consumidor (IPC) de que fala este artigo será
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Art. 3' As entidades sindicais poderão
atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria.
Parágrafo único. Havendo coação ou
ameaça de demissão, cabe, ao Juízo competente processar e julgar a ação, negar validade a renúncia, desistência ou transação indivi-,
duais.
.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, de
de1990. - Deputado Carlos Alberto Caó - Deputado José
Tavares, Vice-Líder do PMDB.

Dê-se ao caput do art. 2', a seguinte redação:
"Art. 2' Os salários, vencimentos,
soldos proventos e demais verbas 'salariais serão re~justados mensalmente pela
variação do Indice de Preços ao Consumidor - IPC verificada no mês anterior,
até o valor de 5 (cinco) salários mínimos;
a parcela que exceder esse valor, até 20
(vinte) salários mínimos, será reajustada
trimestralmente pela variação do IPC do
trimestre findo no mês anterior; garantindo-se um adiantamento mensal correspondente à diferença entre a variação
do IPC verificada no mês anterior e o
percentual de 5% (cinco por cento); a
parcela que exceder a 20 (vinte) salários
mínimos terá o valor e a periodicidade
de seus reajustes livremente negociados,
garantida na data base a reposição integral do poder aquisitivo real existente
nas datas base anteriores."
Justificação
Com esta emenda pretendemos restabelecer o limite de reposição trimestral das perdas
salariais existente na política salarial aprovada no último ano pelo Congresso, que é
de 20 sallírios mínimos. Ao mesmo tempo
estabelecemos que, independentemente do
valor dos salários, seu poder de compra será
integralmenté reposto quando da data base
da categoria.

Sexta-feira 29

8261

Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Deputado Paulo Paim. - Ademir Andrade,
Vice-Líder do, PSB - Erico Pegoraro, ViceLíder do PFL - Aldo Arantes Vice-Líder
doPCdoB.

N'S
MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao caput do art.
2':
"Art. 2' Os salários dos trabalhadores serão reajustados trimestralmente
pelo IPC - Índice de Preço ao Consu- I
midor do trimestre findo no mês anterior
até o valor de três salários mínimos. A
parcela que exceder a três salários mínimos terá seus reajustes livremente negociados" .
Justificação
A presente emenda protege tC!da a categoria profissional, uma vez que todos os assalariados terão reajuste até o limite dos três salários mínimos. Acima de três salários mínimos
onde as categorias profissionais têm maior
representatividade, os trabalhadores não ficarão limitados aos ditames da lei, podendo
conseguir provavelmente melhor índice.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Afif Domingos, Líder do PL.

No caput do artigo 2' onde se lê "índice '
de Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior", leia-se "índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês em curso"; onde se lê
"índice de Preços ao Consumidor (IPC) do
trimestre findo no mês anterior", leia-se "índice de Preços ao Consumidor (IPC) do trimestre findo no mês em curso"; e onde se
lê "adiantamento mensal do percentual do
IPC do mês anterior", leia-se "adiantamento
mensal do percentual do IPC do mês em curso".
Justificação
As discussões recentemente travadas no
Congresso Nacional sobre a política salarial
têm deixado muito claro que a correção dos
salários pelo IPC do mês anterior em períodos de aceleração inflacionária leva a grandes
perdas em termos do poder de compra dos
trabalhadores, devido à defasagem técnica
existente no cálculo do índice, e à defasagem
que chega a superar um mês entre a divulgação do índice e o pagamento dos salários por
ele reajustados. Se por um lado a redução
da defasagem técnica é bastante difícil, por
outro lado a redução do intervalo entre a
divulgação do índice e o pagamento dos salários corrigidos pode facilmente ser conseguida. Este é o objetivo desta emenda.
Sala das Sessões, 27 de junho de il990. Deputado Paulo Paim - Ademir' Andrade,
Vice-Líder do PSAB - Erico Pegoraro, Vice-Líder do PFL - Aldo Arantes, Vice-Líder
doPCdoB.
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N'7
Substitua-se o parágrafo único do art. 2'
pelos seguintes parágrafos:
"Parágrafo l' O índice de Preços 'ao
Consumidor - IPC, de que trata este
artigo, será calculado pela FURdação Instituto Brasileiro de Qeografia e Estatística - IBGE, segundo os mesmos critérios e procedimentos atualmente em vigor.
Parágrafo 2' No prazo de 30 (trinta)
dias, a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ---,- IBGE enviará
ao Congresso Nacional, para homologação, a descrição detalha9a dos critérios
e procedimentos atualmente utilizados
no cálculo do índice de Preços ao Consumidor-IPC.
Parágrafo 3' Qualquer alteração nos
critérios e procedimentos de cálculo do
índice de Preços ao Consumidor dependerá de prévia e específica autorização
legislativa. "
Justificação
O objetivo desta emenda é fixar a metodologia de cálculo do IPC, visando evitar que
o índice venha a ser manipulado no futuro.'
Qualquer'alteração na metodologia de cálculo do índice passaria a depender de autorização legislativa específica.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Deputado Paulo Paim - Gerson Peres, ViceLíder do PDS - Ademir Andrade, Vice-Líder do PSB - Erico Pegoraro, Vice-Líder
do PFL - Aldo Arantes, Vice-Líder do PC
dO; B.

N'S
Acrescente onde couber:
"Art.
Qualquer empresa que promover a livre negociação objetivando redução de jornada e/ou salários, ficará
obrigada a, antecipadamente, abrir sua
contabilidade ao Sindicato da categoria
correspondente, para que este tome conhecimento do seu desempenho nos últimos 12 (doze) meses, objetivando justificar o pleito."
'Sala ~ Sessões, 27 de junho de 1990. Deputad Artur Lima Cavalcanti: - Bran·
dão Mo eiro, Vice-Líder do PDT - Ibsen
Pinheiro Líder do PMDB ~ Gumercindo
Milhom m, Líder do PT - Roberto Freire,
Líderd PCB
N~9

Acresfente-se onc;1e couber:

Art.
Na revisão salarial anual que
ocórrerá por Convenção ou Acordo Coletivo, por arbitragem ou sentença normativa, será assegurada manutenção do
poder aquisitivo real existente na data
base anterior, computada a elevação do
custo de vida de todo o período, inclusive
o do mês da data base, sendo vedado
o expurgo no cálculo de índices inflacionários.

N'12

Justificação.
O objetivo da Lei Salarial é preservar, o
poder aquisitivo de quem é assalariado. Inventar fórmulas com normas elegante e matemáticas complexas não leva ao objetivo. A
emenda visa simplificar o mecanismo de atua,lização dos valores dos salários, não números
que têm sido manipulados, mas tendo em
vista o seu poder de compra.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. Deputado Carlos Alberto Caó - José Tava·
res, Vice-Líder do PMDB.

N'10
Acrescente-se onde couber:
"Art.
O valor do salário mínimo,
de que trata o inciso IVdo art. 79 da
Constituição Federal, fica estipulado em
todo território nacional, a partir de l'
de junho de 1990 no valor estabelecido
para o mês de julho de 1990, acrescido
do índice de Preços ao Consumidor
(IPe) dos meses de março, abril e maio
de julho de 1990, com a inclusão de 3%
(três por cento) de aumento real, em
cada mês, a partir de março de 1990,
inclusive.

Acrescente-se onde couber:
Os vencimentos, soldos, proventos e demais verbas salariais serão reajustados automaticamente, conforme dispõe o caput do
art. 2'.
Justificação
Se o objetivo da Lei é preservar o poder
de compra nada mais justo do que o reajuste
automático dos salários, pelo mesmo índice
dos aumentos sofridos pelos bens a serem
adquiridos. É uma fórmula de equilíbrio entre salário e preço, equilibrando os valores
de trabalho e dos bens de consumo.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. Deputado Carlos Alberto Caó - José Tavares, Vice-Líder do PMDB.
N' 13

Acrescente-se ao PL n' 5.340/90 o seguinte
dispositivo:
"Art.
O disposto nesta lei aplicase a todos os vencimentos, soldos e demais verbas pecuniárias dos servidores
civis e militares, da Administração Pública Federal, direta e autárquica, das fundações e empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais sociedades
controladas, direta e indiretamente, pela
União e Distrito Federal, observado o
disposto no art. 38 do ADCT da CF."

Justificação
O salário mínimo, sendo o limite de remuneração do trabalho, em seu nível mais baixo,
não pode ficar ao desabrigo da Lei Salarial.
Se todos os valores que o compõem sofrem
variação qualquer que seja a fórmula de seu
cálculo, nada mais justo do que o seu valor
ser atualizado e incluído no mesmo mecanismo de atualização dos valores do salário
previstos no art. 2' desta lei.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. Deputado Carlos Alberto Caó. - José Tavares, Vice-Líder do PMDB.

Justificação
Os servidores públicos estão sendo duramente penalizados, pois para eles não existe
nenhuma política de reajustes, sendo que os
seus vencimentos estão sendo a cada dia mais
aviltados, - Deputada Irma Passoni - Gumercindo Milhomem, Líder do PT - Roberto
Freire, Líder do PCB - José Tavares, ViceLíder do PMDB -José Carlos Camisa, Líder
do PSB - Lysâneas Maciel - Vice-Líder
do PDT - Afif Domingos, Líder do PL Aldo Arantes, Vice-Líder do PC do B.

Acrescente-se onde couber:
"Art.
Em qualquer circunstância,
não se dará efeito suspensivo aos recursos interpostos em processo de dissídio,
inclusive sob a forma de medida cautelar. "
Justificação
O efeito suspensivo aos recursos em processo de dissídio coletivo é atentatório à liberdade de contratar. Atenta contra a ordem
trabalhista e significa uma forma de opressão
exercida contra o trabalhador. Se a Lei quer
a livre negociação - o que significa anuir
as partes - não é da melhor moral e vem
dos mais elementares princípios de Justiça,
que se dificulte a execução do que foi decidido em primeiro plano, submetendo a decisão anterior homologação superior, que geralmente não sente as angústias e a necessidade dos dissidentes.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. Deputado Carlos Alberto Caó - José Tava'res, Vice-Líder do PMDB.

N'14
Onde couber:
"Art.
O disposto nesta lei aplicase aos servidores públicos. "
Justificação
Esta emenda pretende estender ao funcio-'
nalismo o mesmo tratamento proposto pelo
projeto.
Todos eles sofrem as mesmas dificuldades
quando vão às compras, pagam mensalidades
escolares, aluguéis etc. Não existem nos supermercados gôndulas para quem seja trabalhador ou funcionário público, já que o'custo
de vida, sobe para todos, indiscriminadamente. Nada mais justo o tratamento igual para
todos.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Deputado Vivaldo Barbosa - Deputado FIo·
riceno Paixão - Brandão Monteiro, Vice-Líder do PDT - Paulo Paim - Vice-Líder
do PT - Robson Marinho, Vice-Líder do
PSD - Aldo Arantes, Vice-Líder do PC do
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Onde couber:
"Art.
O disposto nesta lei aplicase aos aposentados e pensionistas da Previdência Social. "
Justificação
'Esta emenda pretende atender aos aposentados e pensionistas o mesmo tratamento proposto pelo projeto. Todos eles sofrem as mesmas dificuldades quando vão às compras, pagam mensalidades escolares, aluguéis etc.
Não existem nos supermercados gôndulas para quem seja trabalhador ou aposentados e
pensionistas, já que o custo de vida sobe para
todos, indiscriminadamente. Nada mais justo
o tratamento igual para todos.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. Deputado Floriceno Paixão - Deputado Vi·
valdo Barbosa - Brandão Monteiro - Vice:
Líder do PDT - Paulo Paim - Vice-Líder
do PT - Aldo Arantes - Vice-Líder do PC
do B - Robson" Marinho - Vice-Líder do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Passa-se à votação do projeto e, em seguida, das emendas.
O Relator já leu o parecer e se manifestará
sobre as emendas de Plenário. Em seguida,
votaremos o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n' 1, subscrita pelos nobres Deputados Afif Domingos, Gastone Righi e Ricardo Fuíza:
"De-se ao art. 2' do projeto a seguinte
redação: Os salários dos trabalhadores
serão reajustados, trimestralmente, pelo
índice de Preços ao Consumidor - IPC
- do trimestre anterior, até o valor de
três salários mínimos. A parcela que exceder a esse valor, até seis salários mínimos, será reajustada semestralmente, de
acordo com o ínice de Preços ao Consumidor do semestre findo, no mês anterior, garantindo-se um adiantamento
mensal do percentual do IPC do respectivo período, quando esse for superior
a 10%. A parcela que exceder a seis salários mínimos terá seu reajuste livremente nego<;iadç>.
§ l' O Indice de Preços ao Consumidor de que trata este artigo será calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
§ 2' Os reajustes de que trata este
artigo vigorarão por um ano, a partir
da publicação da presente lei."
O Sr. Gastone Righi -Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a V. Ex' a palavra.
O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revi§ão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas fazer uma retificação de um lapso datilográfico. Nós, como autores da emenda,
pedimos que se suprima dela a expressão "'do

percentual", ficando, assim, "um adiantamento mensal do IPC no respectivo período."
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Fica, então, "garantindo-se um adiantamento mensal do IPC."
O SR. PRESIDENTÉ (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao ilustre Relator, Deputado Theodoro Mendes, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, para profeir parecer sobre a Emenda n' 1.
O SR. THEODORO MENDES (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda n' 1 ao art. 2' está vazada
em termos ,constitucionais e é de boa técnica
legislativa.
Pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nada tenho a opor. Somos
pela boa técnica legislativa, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Marcelo
Cordeiro, pela Comissão de Economia, In~
dústria e Comércio, para dar parecer à Emenda n' 1.
O SR. MARCELO CORDEIRO (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda n' 1 contraria o objetivo
fundamental do projeto e comprometerá sua
integralidade.
Por essa razão, o nosso parecer é contrário
à Emenda n' 1 . (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência prorroga a sessão por tempo
indeterminado, até a conclusão da votação
da matéria incluída na urgência urgentíssima
e dos dois itens seguintes.
Concedo a palavra ao nobre Deputado
Vladimir Palmeira, para, na qualidaqe de Relator designado pela Mesa, proferir parecer
em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação.
O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
já tínhamos observado que o projeto do Deputado Ibsen Pinheiro era limitado, não só
por não tratar das perdas salariais e do salário
mínimo, mas pelo próprio universo que atingia, seja de assalariado, seja na extensão dos
seus benefícios. Portanto, é uma emenda que
restringe ainda mais. O relatório é contra a
sua aprovação.

DISCURSO DO SR. RICARDO FIÚZA, QUE, ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder Renan
Calheiros, para encaminhar a votação da matéria.
O SR. RENAN CALHEIRO~ (PRN - AL.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Sr". e Srs. Deputados, há mais de sessenta
dias que os Líderes do Governo e o próprio
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Governo se dispõem a encaminhar cOJlsensualmente um projeto de política salarial que
possa unificar os anseios dos diversos partidos
com representação neste Congresso Nacional. Lamentavelmente, o gesto político para
alguns partidos vale muito mais do que a obtenção de um consenso para que os trabalhadores possam ter, na prática, ganho real .
Os Líderes Ricardo Fiúza, Gastone Righi,
Afif Domingos e Eduardo Siqueira Campos
apresentaram uma proposta alternativa ao
projeto de lei salarial assinado pelo Líder Ibsen Pinheiro e demais Líderes partidários.
Isso seria a viabilização do plano econômico
do Governo e, fundamentalmente, a reposição da perda salarial do trabalhador qtle
a inflação viesse ocasionar.
Perseguimos durante todos os momentos
esse entendimento. Infelizmente, há poucos
minutos ele foi definitivamente inviabilizado
pelo radicalismo e insensatez daqueles que
querem produzir nesta sessão não uma política salarial, mas uma luta para tirar dela dividendos eleitorais para o dia 3 de <1utubro.
De modo que vamos encaminhar favoravelmente ao projeto de política salarial, ressalvadas a emenda e o destaque assinados
pelos Líderes Ricardo Fiúza e outros, para
definitiva!Ilente materializar a posição do
Governo e seus Líderes no Congresso Nacional.
Não queremos prejuízo para o trabalha-'
dor. Ele não pode e não será penalizado- no
que depender do Governo e dos seus representantes nesta Casa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PDT, concedo a palavra
ao nobre Líder Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - :RJ.'Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabamos de assistir à confissão do Líder do Governo de que nem o próprio Governo confia
mais no seu plano econômico, porque, na
medida em que ele não quer a indexação do
salário de acordo com os índices inflacionários, está admitindo que a inflação está fora
de controle.
Vamos votar contra a emenda. Consideramos o projeto insatisfatório, mas foi o possível nesta noite em que a Câmara se mantém
reunida há tantas horas, numa demonstração.,
de que é necessário conversar e discutir d,~- mocraticamente e não radicalizar, ao contrário do que disse o Líder do Governo daquela
tribuna.
..
Os radicais que estão impedindo a votação
são exatamente os radicais do Governo, POIque desde cedo estamos aqui esperando por
sua palavra. O Poder Legislativo manteve-se
aqui atento, presente, mas o Governo, lamentavelmente, só mandou sua palavra a esta
hora, e não foi uma boa palavra'.,
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gastone Righi, pela Liderança do PTB.
O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o con-
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senso expresso na emenda que apresentamos
à Mesa, subscrita pelos Líderes Afif Domingos e Ricardo Fiuza, adotada pelos Líderes
Amaral Netto e Eduardo Siqueira Camp'os,
consubstancia o pensamento da bancada do
nosso partido: votaremos a favor do projeto
e da emenda, e, em qualquer tempo, seja
quais forem as circunstâncias, nos manteremos fiéis a essa emenda, ainda que haja eventual veto presidencial.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder do PL,
De~utado Afif Domingos.
O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, ratifico
as declarações do companheiro Gastone Righi. O meu partido vai nesta direção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Concedo a palavra ao nobre Líder do PDS,
Deputado Amaral Netto.
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de declarar que todos os esforços foram
feitos entre os Líderes para se chegar a um
acordo. Tornando-se isso impossível, foi decidido pelos Líderes que ap6iam o Governo,
citados pelos Deputados Gastone Righi e Afif
Domingos, apresentar a emenda que está na
Mesa, emenda essa aprovada também pelo
PDS e para a qual peço o voto da minha
bancada.
O projeto original, cpm todo o valor que
possa ter, exagera, não em função de o trabalhador ganhar mais, mas em função das conseqüências que podem haver na economia.
Sem dúvida, ele é por demais forte, pesado,
para que a inflação recrudesça.
Por isso, esta emenda dos Deputados Afif
Domingos, Gastone Righi e Ricardo Fiuza,
adotada também pelo PDS, é a posição final
que será tomada pela minha bancada. a quem
peço esse voto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela Liderança 40
PSB, ao nobre Líder Domingos Leonelli.

Ó SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB BA. Sem revisão do orador.) - Src' Presidente, a Casa está assistindo ao desfecho melanc6lico de um processo em que nem a exclusão da esquerda serviu para se chegar a um
acordo. N6s o aguardamos até então, mas
o Governo declarou-se praticamente incapaz
de negociar e de prover a vida nacional de
um mínimo de ajustes e de uma política salarial razoável.
Quero dizer que o PSB votará favoravelmente ao projeto de lei elaborado pelo consenso dos Líderes, e apenas a ele, pois foi
o único compromisso que esta Liderança assumiu.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PST, concedo a palavra.
ao nobre Líder José Fernandes.
O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considerando que o grande desastre que está
ocorrendo no vazamento de um plano sério,

como o foi o Plano Collor, não advém dos
trabalhadores, mas sim de empresários que
estão lesando as suas normas. inclusive cometendo fraudes para retirar os recursos bloqueados, a bancada do PST vota a favor do
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PC do 8, concedo a
palavra ao nobre Líder Haroldo Lima.
O SR. HAROLDO LIMA (pedo B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PC do B considera que o Governo, mais
uma vez, agiu de maneira extremanente intransigente, decidido a impingir aos trabalhadores brasileiros um grande prejuízo em seus
salários. Não estamos votando o projeto de'
lei salarial acordado entre os Líderes por uma
completa intransigência do Governo Federal.
Por conseguinte, a Liderança do PC do
B recomenda a sua bancada e aos demais
Deputados amigos que votem a favor do projeto, elaborado pelos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PCB. concedo a palavra
ao nobre Líder Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
serei rápido, até porque esperamos muito
tempo para isto. Votaremos favoravelmente
ao projeto e contra as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PSDB. concedo a palavra ao nobre Líder Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, o PSDB votará a favor do projeto que
éstá sendo discutido até cinco salários mínimos, reajuste mensal, e de cinco a dez, trimestral'.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-'Pela Liderança do PT, concedo a palavra
ao nobre Líder Gumercindo Milhomem.
O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Plenário já conhece sobejamente a
posição do Partido. dos Trabalhadores. que
considera este projeto limitado. Ele não contempla as nossas preocupações, que dizem
respeito às necessidades da classe trabalhadora, especialmente porque não se refere à
reposição de perdas havidas, seja durante o
período deste Governo, seja no do anterior.
No entanto, n6s, que tanto lutamos para que
fosse votada a política salarial, como última
alternativa votaremos a favor deste projeto.
Solicitamos às Lideranças partidárias que
aqui estão, e que muito provavelmente votarão conosco - conforme aliás compromisso
firmado nas discussões no Colégio de Líderes
- que também se comprometem a fazer com
que suas bancadas no Senado Federal procedam da mesma maneira, para que o projeto
também seja aprovado lá.
Assim, ressalvadas as emendas, votaremos
favoravelmente ao projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PTR. concedo a palavra
ao nobre Líder Assis Canuto.
O SR. ASSIS CANUTO (PTR - RO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente. a Liderança do PTR reconhece o esforço despendido pelas Lideranças de outros partidos, juntamente com a do Governo, na busca de um
projeto de consenso. Verificada essa impossibilidade, recomenda a seus Deputados que
votem a favor do projeto e, depois favoravelmente à emenda apresentada pelos Líderes Gastone Righi e Afif Domingos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder Francisco Rolim, pelo PSc.
O SR. FRANCISCO ROLIM (PSC - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
O PSC é favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao último orador inscrito, o nobre Líder Ibsen -Pinheiro, pelo
PMDB.
O S'R: IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr". e Srs. Deputados. também rendo homenagem ao esforço de todos os partidos envol·
vidas nos entendimentos, especialmente
àqueles que no último mês participaram desse
processo e hoje não estavam presente à mesa
de negociação, como o PSD, os dois partidos
comunistas, o PT e o PDT, e aos partidos
que ap6iam o Governo, que juntamente com
o PSDB e o PMDB tentaram um esforço final
para obtermos um consenso.
Aqui muito se disse que a indexação dos
salários é inflacionária e que determina a volta da inflação alta. Esta é uma estranha tese
que merece reflexão. Vivemos numa economia que indexou os aluguéis; uma economia
que indexou os contratos entre partes, especialmente quando são partes poderosas; uma
economia que indexa 9s contratos do Poder
Públicos com as empresas privadas; que corrige monetariamente os contratos das grandes empreiteiras, Logo, Sr. Presidente, a indexação é a regra. Não podemos aceitar que
a única exceção seja o salário, sobretudo o
salário mais baixo. (Paimas,)
Sr. Presidente, um jornal de hoje diz que
a inflação chega a 9,61 %. Propor que os salá·
rios se mantenham congelados é condenar
o trabalhador à maior fome, à maior miséria'
que este País possa ter testemunhado, incluí·
dos aí os períodos de arrocho salarial, de triste mem6ria do tempo do regime militar. A
única proteção q~e se espera é para os salários mais baixos. E isso que propõe o projeto,
Um projeto equilibrado, extremamente moderado, muito menos ambisioso do que a lei
anterior, e que protege minimamente os salários mais baixos. O Deputado Ricardo Fiuza
é subscritor de emenda, juntamente com os
Deputados Afif Domingos, Gastone Righi e
Amaral Netto, que atenua essa proteção,
conferindo proteção menor aos trabalhadores que recebem até três salários, com re,ajuste trimestral, e os que recebem até seis
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salários, com reajuste semestral. Quero informar ao Plenário e à minha bancada, especialmente, e, com licença do Deputado Euclides Scalco, informo à bancada do PSDB que
o Deputado Euclides Scalco e este Parlamentar cQncordaram em votar e buscar o apoio
para esta emenda, desde que tivesse o apoio
dos seus subscritores, na hipótese de um veto.
Se tivéssemos a concordância dos subscritores, íamos pedir ao PDT, ao PT, ao PSD,
ao PCB e ao PC do B que acompanhassem
esse sacrifício para os trabalhadores em troca
da ampliação da base de apoio Parlamentar,
na expectativa da rejeição de um eventual
veto. Tivéssemos nós a intenção de ficar com
a bandeira mais simpática, não cometeríamos
esse sacrifício; ficaríamos com a proposta
mais alta, na certeza de quem tem melhor
repercussão nas. ruas. Pois neste momento
o PMDB se disporia a acompanhar essa
emenda, além dos Deputados Gastone Righi,
Afif Domingos e Amaral Netto, que na reunião dos Líderes comprometeram-se a encaminhar contra um eventual veto, se essa for
também a posição da segunda maior bancada
desta Casa. Não pedimos ao Governo esse
compromisso. O Parlamento é o Parmento,
o Executivo está do outro lado da praça. Não
cobramos do Líder do Governo, Deputado
Renan Calheiros, nem do Líder José Ignácio
o apoio a esta emenda. Compreendemos que
o Governo queira preservar a sua posição,
mas aqui estão representados partidos.
Por isso, o apelo que faço ao Deputado
Ricardo Fiúza é que se some à posição dos
demais subscritores, Deputados Afif Domingos, Gastone Righi e Amaral Netto, porque,
se essa for uma posição de tais bancadas,
me sentirei autorizado a pedir ao Plenário
que aprove a emenda. Mas, se a emenda for
apenas um risco na água, para morrer, amanhã, assassinada por um veto que atravessaria, incólume, este Plenário, então, ficaremos com o projeto original, contra as emendas. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Excepcionalmente, concedo a palavra ao
nobre Líder Euclides Scalco, para marcar a
posição do seu partido, o PSDB.
o SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB PRo ~em revisão do orador.) - Si Presidente, Srs. Deputados, disse bem '-' Líder
do PMDB, Deputado Ibsen Pinheiro, que
nesta questão trabalhamos juntos.
Discutimos com as Lideranças do Governo
uma proposta que garantia reposição trimestral, de um a três salários mínimos, e semestral, de três a seis. Na negociação, fizemos
uma contraproposta, o Deputado Ibsen Pinheiro e nós, do PSDB: reajuste mensal até
três salários mínimos e trimestral até seis salários mínimos, com gatilho de 5%. Uma variante da proposta dos Deputados Gastone
Righi, Ricardo Fiúza e Afif Domingos: de
um a seis salários mínimos, reajuste trimestral, contanto que tivesse, cada vez que alcançada a inflação de 10%, a respectiva reposição.

É preciso ressaltar que estamos discutindo
essas propostas há 30 dias com os Líderes
do G.overno e com os Líderes desta Casa.
Ficamos surpresos, no dia 25, com a publicação da Medida Provisória n9 193, que estabelece uma política salarial e de recuperação
de perdas. E preciso dizer à Casa que a política proposta pelo Governo, com uma previsão de inflação de 10% ao mês, provocará
o maiora chatamento salarial da história. Os
salários médios de 90/91 serão inferiores aos
salários médios de. 89/90.
É claro que poderíamos conversar com a
Liderança do Governo e com as da Oposição
e aprovar uma proposta inferior àquela que
estamos discutindo, contanto que houvesse
o compromisso do Governo de não vetá-Ia.
Poderíamos ter uma política salarial menor,
com a garantia entretanto, de não haver veto.
Sr. Presidente, é impossível aceitarmos a condição sem termos a garantia da sanção.
E não é correta a alegação de que a indexação de salários provoca inflação, e não é correta porque temos a retomada inflàcionária
sem indexação salarial. É preciso afirmar,
principalmente para o setor agrícola, que todos os financiamentos de custeio agrícola foram indexados com o índice de 84%, correspondente à inflação de março, tornando inviável ao agricultor pagar o seu financiamento com a produção havida. A alegação de
que indexação salarial gera inflação não é
absolutamente correta, porque a inflação se
reavivou sem a indexação salarial, repito. O
que temos é a indexação do capital e não
a indexação dos salários.
Politicamente, não temos, no PSDB, condições de votar proposta diferente daquela
que está em plenário, porque sem a garantia
de sanção pela Governo ficaremos muito mal
perante a opinião pública e os tubalhadores.
Sempre dissemos às Lideranças do Governo, à Ministra e ao Presidente Collor que
a Medida Provisória n9 193 poderia ser aprovada, porque achata salários e que a indexação dos salários não gera inflação.
Sr. Presidente, como não houve o compromisso de rejeição a eventual veto por todas
as Lideranças que subscreveram a emenda,
nem do Governo de que não vetaria o projeto, nós, do PSDB, vamos votar favoravelmente ao prç>jejto em discussão nesta noite.
(Palmas.)
O Sr. Ricardo Fiuza - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V.·Ex~ a palavra.
O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de deixar claro ao nobre Líder Euclides
Scalco e aos demais companheiros que repetei agora o que disse na reunião dos Líderes - me empenharei com todo o empenho,
tentarei convencer a área econômica, falarei
pessoalmente com o Sr. Presidente da República para que não vete a minha emenda.
Apenas deixei claro que não posso assumir
o compromisso de votar contra o veto, mas
farei tudo para que não seja vetado.
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O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência vai estabelecer o critério
de votação da matéria. Como é a primeira
vez que se vota na mesma sessão, por se tratar
de matéria de urgência urgentíssima, emenda
nesse sentirlo, a Presidência vai votar o projeto e, em seguida, uma emenda de cada vez.
Então, não teremos mais destaques para votaçao em separado, porque, votando cada
emenda separadamente, pressupõe-se que já
há autorização para se votar a matéria. Então, vamos votar o projeto.
O SR. PRES.p>ENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou subme~er a votos o
PROJETO DE LEI N. 5.340 DE 1990
O Cohgresso Nacional decreta,:
Art. 19 A Política Nacional de Salários,
respeitado o princípio da irredutibilidade salal1af, terá como fundamento a livre negoviaçãocoletiva e se regerá pelas normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo Único. As vantagens asseguradas aos trabalhadores nas normas coletivas
incorporam-se aos contratos individuais de
trabalho, constituindo-se em direito da categoria, e somente poderão ser reduzidas ou
suprimidas por posterior Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 2. Os salários dós trabalhadores serão reajustados mensalmente pelo Índice de
Preços ao Consumidor (IPe) do mês anterior
até o valor de5 (cinco) salários mínimos;
a parcela que exceder eSSe valor até 10 (dez)
salários mínimos será reajustados trimestralmente pelo Indice de Preços ao Cqnsumidor
(IPe) do trimestre findo no mês' anterior,
garantindo-se um adiantamento mensal do
percentual, do IPC do mês anterior, superior
a 5% (cinco por cento); a parcela que exceder
a 10 (dez) salários mínimos terá seus reajustes
livremente negociados.
Parágrafo único. O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) de que fala este artigo será
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Art. 3. As entidades sindicais poderão
atuar como substitutos processuais dos integrantes da caterogia.
Parágrafo único. Havendo coação ou
ameaça de demissão, cabe, ao Juízo competente processar e julgar a ação, negar valida,
de a renúncia. desistência 0\1 tmll~acão inc1' •
duab.
Art. 4· Esta lei entrará em vigor na data
de s la ~ublicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprpvam queiram permanl'cer como estão (Pausa.)
Aprovado, ressalvadas as emendas.
Füam prejudicados os Projetos de n9' :
952/1:8, 1.655, 1.910, 2.247, 2.336, 2.592,
2.627. 2.804, 3.235, 3.352, 4.185/89, 4.603,
4.615,4.653, 4.686, 4.705, 4.730, 4.854,
4.922,4.923,4.942,4.957,4.958,5.059,
5.076,5.144,5.170,5.171,5.176,5.185,
5.186,5.188,5.240,5.309,5.335,5.351,5.352
~1~0.
.

8266

Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação a Emenda n" 1, com o seguinte
texto:
"Emenda ao Projeto de Lei n'
5.340/90:
Dê-se ao art. 2' do projeto a seguinte
redação:
Art. 2' Os salários dos trabalhadores serão reajustados trimestralmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor
- IPC, do trimestre anterior, até o valor
de três salários mínimos. A parcela que
exceder esse valor até seis salários mínimo;" será reajustada semestralmente pelo Indice de Preços ao Consumidor do
semestre findo ao mês anterior, garantindo-se um adiantamento mensal do
IPC do respectivo período quando este
for superior a 10%.
A percela que exceder a seis salários
mínimos terá seus reajustes livremente
negociados."
§ l' O Índice de preços ao consumidor de que trata este artigo será calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 2' Os reajustes de que trata este
artigo vigorarão por um ano, a partir
da publicação da presente lei."
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, sobre o processo de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
. - Tem V. Ex' a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos o projeto e agora votaremos a emenda.
Se não hoouver quorum na votaçãQ da emenda...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A votação não foi concluída. Recomeçarei
a votação das emendas, porque o projeto já
está aprovado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
o que desejo saber é se, caso na hora da
votação da emenda haja um pedido de verificação e seja constatado que não há quorum,
o projeto estará aprovado e seguirá para o
Senado?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O projeto estará aprovado, mas condicionado à votação das quinze emendas.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Quer dizer
que não foi concluída a votação?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Exatamente.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Ocorre que
a Presidência do Senado convocou o Congresso para uma reunião amanhã, às 10 horas.
Se não concluirmos a votação hoje, por
alguma obra do acaso, por falta de quorum,
quando ex;) dnaremos estas emendas?
O SR.P~:I':SIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Depende dos Líderes partidários. A Presidência, ( · · , s Líderes decidam isso por

maioria absoluta, poderá convocar uma sessão extraordinária.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Estou falando
em caso de pedido de verificação e não de
votação de Líderança. É o caso de votação
nominal, não o de manifestação de Líderes.
A minha observação tem um objetivo: o recesso começa no dia l' de julho e, estando
convocado o Congresso Nacional para amanhã, às lOh, a rigor, não teríamos possibilidade de reunir a Câmara dos Deputados,
a não ser que houvesse uma convocação, para
amanhã, de sessão da Câmara para continuarmos o processo de votação das emendas.
A questão de ordem que formulo a V. Ex'
é se antes de declarar encerrada a sessão pode
dar a palavra às Lideranças para que se manifestem sobre a necessidade de convocação
da Câmara dos Deputados amanhã, ao invés
da do Congresso Nacional. Enfim, quero a
garantia de V. Ex' de que não haverá o encerramento da sessão sem ess~ possibilidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Como o Congresso Nacional entra em
recesso no dia l' de julho e caso não haja
a conclusão das votação das emendas, esta
Presidência, que já deu & palavra, em havendo maioria dos presentes da Casa, através
da manifestação dos Líderes, convocará extraordinariamente a Câmara dos Deputados.
Portanto, esta Presidência consultará os Srs.
Líderes para definir se convoca ou não extraordinariamente a sessão a que V. Ex' se
refere.
A Presidência, repito consultará os Srs. Líderes para decidir se convoca ou não sessão
da Câmara para amanhã.
Retorno a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira, para concluir.
O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra para formular um apelo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo aos partidos ditos de oposição, que
se manifestaram favoráveis à emenda que
subscrevo, para que votem favoravelmente
a ela. Nós seremos obrigados a pedir verificação de votação, se essa votação não for
feita. E, evidentemente, não teremos responsabilidade por qualquer conseqüência daí decorrente.
Queremos aprovar a emenda firmemente,
temos votação para isso, as Lideranças do
PMDB e do PSDB concordaram com o teor
da emenda. Concordaram no mérito. de público esternaram a sua concordância; portanto, peço que venham votar o PMDB e o
PSDB a favor da nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação a Emenda n' 1. (Pausa.)
Rejeitada.
O Sr. Gastone Righi -Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Com o apoio dos nobres Deputados Ricar-
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do Fiúza, Eduardo Siqueira Campos e Amaral Netto? (Pausa.)
Deferida a verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Como votam os Srs. Líderes.
O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB PRo Sem revisão do orador.) - A Liderança
do PSDB recomenda à sua bancada o voto
"não".
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "não",
lembrando à Casa que não é novidade esse
tipo de manobra e por isto levantamos uma
questão de ordem anteriormente.
O SR. PAULO PAIM (PT -RS. Sem revisão do orador.) - O PT vota "não".
O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - O PCB vota
"não".
O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem,
revisão do orador.) - O PTB vota "sim".
O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B - RI. Sem revisão do orador.) - O PC
do B vota "não".
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB BA. Sem revisão do orador.) - O PSB vota
Hnão".

O SR. mSEM PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - A Liderança do
PMDB recomenda à sua bancada o voto
"não".
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RI. Sem
revisão do orador.) - O PDS vota "sim",
Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO ROLIM (PSC - PB.
Sem revisão do orador.) - O PSC vota
"sim", Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Sem revisão do orador.) O PDC vota "sim".
O SR. RICARDO FIÚZA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O PFL vota "sim".
O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL.
Sem revisão do orador.) - O PRN vota
"sim",
O:
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A ....,lderança do PTR comunica que também vota "sim".
A Presidência solicita aos Srs. Deputados
que tomem seus lugares a fim de ter início
o processo de votação pelo sistema eletrônico.
(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. Deputados que não registraram
seus votos queiram fazâ-lo nos postos avulsos.
A Presidência avisa aos nobres pares que
se encotnrarn nas diferentes dependências da
Casa, que comapreçam imediatamente ao
plenário, pois estamos em pleno processo de
votação.
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o Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, pergunto a V. Ex' se as campainhas'estão sendo
acionadas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sim.
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidnete, para
ganharmos tempo, levanto agora a seguinte
questão de ordem: a não votação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias assegura a continuidade dos trabalhos do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, não temos
essa vantagem constitucional. Portanto, requeiro a V. Ex' que tome providências para
que não se realize amanhã, às lOh, sessão
do Congresso Nacional, mas se realize sessão
da Câmara dos Deputados, para que possamos concluir esta votação, no caso de não
se alcançar quorum.
Quero aduzir algumas razões. É uma grave
responsbailidade da Mesa da Câmara dos Deputados. Sei que não há necessidade de se
apelar à consciência democrática, mas lembro que temos essa responsabildiade e precisamos votar a lei salarial sem necessidade
de convocação extraordinária da Câmara, já
que, em relação ao Congresso, Nacional, o
remédio jurídico está disciplinado pela própria Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' tem toda a razão, nobre Deputado
Miro Teixeira. Se a Câmara entrar em recesso
s6 poderá votar essa matéria extraordinariam. Dente, desde que seja 'convocado o
Congresso Nacional. Como a 1,,00 pode ser
votada sem a convocação extraordinária do
Congresso Nacional, esta Presidência, caso
não se conclua a votação da matéria, e mais
do que isso, por ter a maioria da Casa, através
das Lideranças, suspenderá a sessão do Congresso Nacional e convocará, amanhã pela
manhã, sessão da Câmara dos Deputados para votar a matéria. (Palmas.)
O Sr. Del Bosco Amaral- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB SP. Sem revisão do roador.) - Sr. Presidente, levantando a imagem do passado,
quando não tínhamos esse painel eletrónico
e a votação era feita com a chamada de cada
Deputado para proferir o seu voto, ao final
da votação constatava-se a falta de quorum
e conhecia-se o nome dos Deputados ausentes e a manifestação de vontade de cada um.
A Presidência do Congresso Nacional tem
adotado uma prática que, inclusive, ajuda a
obstrução. Quando não se atinge o quorum,
a Presidência não revela os votos, antigamente, quando cada um votava, seu voto era manifestado e a ausência do Deputado era a
obstrução. Quem está ausente manifesta a

sua obstrução. Mas quem vota, quer ver seu
voto definido.
Então, pergunto a V. Ex' Sr. Presidente:
se porventura não obtivermos quorum, V,
Ex' vai adotar o sistema adotado no Congresso ou não?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Câmara não adota essa posição; quando
não há quorum, revelam·se ús votos de cada
um.
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em homenagem inclusive ao esforçç> da Mesa presidida por" V. Ex' nesta longa sessão, volto a
insistir em q1!e os Srs. Deputados venham
votar. E é necessário que todos votem, inclusive os do Governo, para que a Casa, a esta
hora da noite, aprove uma nova política salarial.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidênçia convoca os Srs. Deputados
presentes nas diferentes dependências da Casa ao plenário, pois estamos em pleno processo de votação de matéria muito importante, faltando poucos votos para completar
o quorum.
O Sr. Ib$en Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. P'ESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. IB,SEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
uso muito à vontade o microfone deste lado
do plenário, pela boa convivência que tenho
com os companheiros que aqui se assentam,
para fazer' um apelo àqueles que eventualmente não tenham votado, talvez por não
terem acomp.anhado atentamente () andamento da matéria. Todos os partidos estão
votando, os do Governo e os de Oposição.
Não está havendo obstrução.
Era este o esclarecimento que queria fazer
a todos os Deputados, porque tem havido
nas últimas sessões o uso do expediente regimental, legal e político da obstrução. Não
é o caso desta sessão. As bancadas do Governo estão votando; se não me engano,
"sim" e as bancadas da Oposição estão votando "não". O resultado será acatado, seja ele
qual for. Vamos atravessar esse episódio, e
amanhã estaremos re\lnidos no Congresso
Nacional para votar vetos e projetos de profundo onteresse nacional, como é o caso da
Lei de 'Diretrizes Orçamentárias.
Por esta razão, Sr. Presidente, faço este
esçlarecimento aos Srs. Deputados, pedindo
que compareçam à votação, porque o quo·
mm está prestes a se configurar.
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE"'(Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
. revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais
uma vez pedi a palavra para dizer que há
uma obstrução camuflada, que não aparece
publicamente, mas se manifesta através de
parlamentares presentes em plenário que não
votam e não declaram sua obstrução.
Neste sentido. Sr. Presidente, a "obstrução
maracutaia", como chamou o nobre Deputado José Tavares, precisa ser eliminada. Por
isso, peço a V. Ex' que fique atento para
. que os Deputados que não registrarem seus
votos tenham sua ausência marcada. para
efeito de quorum.
Apelo, por fim, a todos os Srs. Deputados
para que venham votar a política salarial. Não
é possível que fiquemos aqui, durante toda
a tarde e a noite, e, depois, não haja quorum.
É isto o que desmoraliza esta Casa e o Congresso Nacional.
O Sr. Ricardo Fiúza - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. RICARDO FIÚZA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
deixar bem claro à Casa que não estamos
obstruindo a votação e que estão ausentes
Deputados de ambos os lados.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas informar ao Plenário, em que
pese a decisão das Lideranças do Governo
de votar a matéria, evidentemente que cada
um com sua consciência, que está havendo
piquete por parte de alguns Deputados do
Governo, para impedir a votação da matéria.
O Sr. José Carlos Sabóia - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. 'PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas justificar a ausência da
nobre Deputada Abigail Feitosa, por motivo
de doença de seu filho.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de informar à Casa que está sendo
feito um piquete para impedir a votação da
matéria.
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
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o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Deputados que estavam cansados foram para
suas residências, jantaram e, agora, estão-se
deslocando para esta Casa, a fim de obtermos
quorum. O Deputado Theodoro Mendes, eu
e a Mesa, presidida por V. Ex', permanecemos aqui.
O Sr. Augusto Carvalho - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB DF. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, gostaria de justificar, mais uma vez,
numa votação tão importante como esta, a
ausência do nosso colega Fernando Santana,
que teve de se dirigir para Belo Horizonte
para acompanhar a operação de seu filho.
O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a esta altura, trata-se de um apelo aos apressados. V. Ex' tem presidido os trabalhos com
inevejável espírito democrático. Apelo aos
nobres colegas para que tenham um pouco
mais d e paciência, uma vez que há um esforço de todas as Lideranças. E compreensível
que os Deputados se tenham retirado, porque
a espera foi efetivamente exaustiva. Se precisarmos, usaremos o telefone, para que os 21
Deputados que faltam para completar o quo·
rum cheguem aqui.
O Sr. Ruy Nedel - SI. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) -SI. Presidente, a questão de ordem que apresento me parece La
maior relevância e refere-se especificamente
à Lei n" 8.041, que traça as normas e diretrizes
para a formação do Coselho da República.
O art. 3", § 5", referindo-se ao "inciso 7', que
estabelece que são seis os representantes, diz
que dois serão indicados pelo Presidente da
República, dois serão indicados pelo Senado
Federal e dois pela Câmara dos Deputados.
Veja, SI. Presidente, a questão acaba cooflitando seriamente, no meu modo de entender,
pelas seguintes razões: o art. 8' da Lei n'
8.041 diz, claramente, que a lei entrará em
vigor a partir da data da publicação, e ela
foi publciada no Diário Oficial do dia 6 do
corrente mês. Portanto, até o dia 6 de julho
teria de haver a nomeação, de acordo com
o § 5' do art. 3", destes membros do Conselho
da República. Mas a Presidência desta Casa
entendeu não contar o período de recesso
parlamentar. Só que existe aí um conflito,
que me parece grave e sério, pois dois membros são nomeados por indicação do Presidente da República, e o Poder Executivo na-

da tem a ver. diretamente, com o recesso
parlamentar. E a nomeação desses membros
deve ser feita exatamente na mesma data.
Vemos o conflito e sentimos que tanto o Senado como a Câmara dos Deputados tem a
necessidade de concluir o processo de votação e de nomeação dos seus dois representantes dentro do prazo de 30 dias a que se
refere a lei. Isto posto. eu queria saber se
a Mesa já se reuniu e se há possibilidade
técnica de ainda haver reunião amanhã, pois
teremos sessão do Congresso, também, e a
representação parlamentar estará em Brasília. Pergunto se não seria possível avançarmos no processo de votação.
O Sr. José Genoíno - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex', pela ordem.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o ViceLíder do Governo, Deputado Humberto
Souto, está no plenário e não registrou o seu
voto. É improtante que o Deputado Renan
Calheiros, do PRN, e a Deputada Márcia
Kubitschek. do Distrito Federal, votem. Vários Deputados que estão presentes ainda não
votaram e é importante que registrem o seu
voto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência vai encerrar a votação, mas
antes vai mandar computar os votos.
O Sr. José Lins - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, não há
como culpar qualquer dos partidos que
apóiam o Governo pelo número de votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência responderá à questão de
ordem do nobre Deputado Ruy Nedel. V.
Ex' tem razão: os dois membros da Casa deveriam ser eleitos para o Conselho da República até o dia 6 de julho. Entretanto, por
decisão do Presidente da Casa, Deputado
Paes de Andrade, por solicitação dos Líderes,
isso s6 se dará ap6s entendimentos entre os
Líderes e o Presidente da Casa, Deputado
Paes de Andrade.
Será marcada nova data para a escolha dos
nossos representantes aquele Conselho.
O Sr. Nelton Friedricb - SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.
O SR. NELTON FRIEDRICH (PDT PRo Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, quero levantar uma questão de ordem
fundamenta', já que me parece que não estão
pretendendo votar a matéria. Esta sessão,
especialmente com referência à matéria, se
arrasta por sete horas. Estamos de plantão,
aguardando longas análises e negociações.
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Vai-se ao Palácio, volta-se ao Poder Legislativo, vai-se novamente ao Palácio, e a espera
fez com que ficássemos de plantão até agora,
23h.

Quem aguardou sete horas desde o início
do processo de discussão e votação pode esperar mais, para que possamos cumprir com
a obrigação daqueles que não querem fazê-lo.
O Sr. José Genoíno - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de,
publicamente, ao microfone, dizer que,
quando disse que o nobre Deputado Humberto Souto não estava em plenário, não estava bem certo dessa circunstância, pois parece-me que S. Ex' registrou seu voto.ap6s minha reclamação.
Por outro lado. peço desculpas à Deputada
Márcia Kubitschek por tê-la citado nominalmente, já que S. Ex' estava em plenário e
registrou o seu voto.
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ.
Sem revisão do'orador.) - Sr. Presidente,
antes de ser instalado o painel eletrônico,
quando havia uma votação nominal, não havia verificação prévia de quorum, os Deputados eram chamados um a um. Então, o
voto era revelado. O novo Regimento não
estabelece nenhuma diferença em relação aos
dois processos, a não ser quanto à maneira
de dar o voto. Agora, o Regimento não se
altera porque o processo é reduzido. SI. Presidente, não é s6 em relação a este caso, tivemos isto no Congresso Nacional, é para firmarmos uma linha de ação. Se o painel não
estiver funcionando, como é que se dá a votação nominal? O Regimento estabelece que
os nomes dos Deputados serão chamados alto
e bom som, quem estiver a favor vota "sim",
quem estiver contra vota "não". Então não
há diferença entre o processo pela chamada
nominal pela lis'ta e o processo eletrônico.
Portanto, SI. Presidente, não há por que sonegar à opinião pública, que precisa orientar
o seu voto, a sua escolha, saber como se votou
aqui; não há por que sonegar a informação
sobre como votou cada um neste plenário.
Não vejo impedimento regimental para isso.
Apelo a V. Ex' para que se proceda, então,
da seguinte maneira, quando V. Ex' julgar
oportuno encerrar a votação, daqui a meia
hora ou a quarenta minutos: quando se chegar ao quorum, aí obviamente teremos a proclamação do resultado. Mas, se não chegarmos a isso, que V. Ex' acenda o painel, para
que os votos sejam identificados, porque não
há nada que vede isto no nosso Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' tem toda a razão. O processo eletrônico tem precedência sobre a votação nomi-
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nal. Em caso de falha do processo eletrônico
passa-se á votação nominal. Não é justo que.
se o processo eletrônico está funcionando,
não se esclareçam os votos.
Esta Presidência defere a questão de ordem de V. Ex' (Palmas.)
O Sr. Tidei de Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
gostaria de saber se esta sessão não se atingindo o quorum e existindo ainda em pauta matéria a ser votada, pode ser prorrogada, continuando a discussão da matéria até que se
encerrem as discussões de todas as matérias.
E se poderemos voltar amanhã, para votar
outra vez as matérias constantes da pauta já
discutidas, apenas para o encaminhamento
da votação e a votação propriamente dita.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Se não houver quorum A Presidência encerrará a sessão. antes convocando sessão da
Câmara dos Deputados para amanhã, às 10
horas, para a conclusão da votação da matéria.
O SR. TIDEI DE LIMA - Não se discutem
as matérias constantes da pauta de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Não.

o SR. TIDEI DE LIMA - Para discussão
não precisa haver quorum.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Ê verdade, nobre Deputado Tidei de Lima. No entanto, V. Ex' sabe que a Presidência prorrogou a sessão para votação única
e exclusivamente da matéria em regime de
urgência urgentíssima, não podendo haver
precedentes. A Presidência não pode mais
abrir mão dessa questão.

o SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira)
A Mesa vai proclamar o resultado da verificação de votação.
Votaram:
SIM 61
NÃO 173
ABSTENÇÃO 1
TOTAL 235
Não houve quorum, fica adiada a votação
da Emenda n' 1.
VOTARAM OS SRS.:

Acre
Amilcar de Queiroz - Sim
Geraldo Fleming - Não
Maria Lúcia - Não
Nosser Almeida - Sim
Çlmar Sabino - Sim
Amazonas
Beth Azize - Não
José Fernandes - Sim

Rondônia
Arnaldo Martins - Não
José Viana - Sim
Pará
Ademir Andrade - Não
Fernando Velasco - Não
Tocantins
Eduardo Siqueira Campos -Sim
Moisés Avelino - Não
Paulo Sidnei - Não
Maranhão
Cid Carvalho - Não
Costa Ferreira - Não
Edivaldo Holanda - Não
Enoc Vieira - Não.
Freitas Filho - Não
Haroldo Saboia - Não
José Carlos Sabóia - Não
Piauí
Átila Lira - Sim
Felipe Mendes - Sim
Jesus Tajra - Sim
José Luiz Maia - Sim
Manuel Domingos - Não
Myriam Portella - Não
Ceará
Firmo de Castro - Não
Furtado Leite - Sim
José Lins - Sim
Lúcio Alcântara - Não
Moema São Thiago - Não
Osmundo Rebouças - Não
Paes de Andrade - Não
Rio Grande do Norte
Antônio Câmara - Sim
Henrique Eduardo Alves - Não
Iberê Ferreira - Sim
Marcos Formiga - Não
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Salatiel Carvalho - Sim
Wilson Campos - Não
Alagoas
Eduardo Bonfim - Não
Geraldo Bulhões - Sim
José Costa - Não
José Thomaz Nonô - Não
Renan Calheiros - Sim
Vinicius Cansanção - Sim
Sergipe
Acival Gomes - Não
Djenal Gonçalves - Sim
Messias Góis - Sim
Bahia
Benito Gama - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Celso Dourado - Não
Dimingos Leonelli - Não
Eraldo Tinoco - Sim
Francisco Pinto - Não
Genebaldo Correia - Não
Haroldo Lima - Não
Jorge Hage - Não
Leur Lomanto - Sim
Lídice da Mata - Não
Luiz Eduardo - Sim
Marcelo Cordeiro - Não
Mário Lima - Não
Milton Barbosa - Sim
Murilo Leite - Não
Prisco Viana - Não
Uldurico Pinto - Não
Espírito Santo
Hélio Manhães - Não
Jones Santos Neves - Sim
Lezio Sathler - Não
Lurdinha Savignon - Não
Nelson Aguiar - Não
Nyder Barbosa - Sim
Rita Camata - Não
Rose de Freitas - Não

Cristina Tavares - Não
Egídio Ferreira Lima - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Lyra - Não
Gonzaga Patriota - Não
Horácio Ferraz - Sim
Inocêncio Oliveira - Abstenção
José Jorge - Sim
José Moura - Sim

Rio de Janeiro
Ãlvaro Valle - Não
Amaral Netto - Sim
Benedita da Silva - Não
Brandão Monteiro - Não
Doutel de. Andrade - Não
Edmilson Valentim - Não
Jorge Gama - Não
Luiz Salomão - Não
Lysâneas Maciel - Não
Márcio Braga - Não
Miro Teixeira - Não
Osmar Leitão - Não
Oswaldo Almeida - Sim
Roberto Augusto - Sim
Simão Sessim - Não
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não

José Tinoco - Sim
Marcos Queiroz - Não
Maurilio Ferreira Lima - Não
Ricardo Fiuza - Sim
Roberto Freire - Não

Alysson Paulinelli - Sim
Carlos Mosconi - Não
Célio de C(astro - Não

Paraíba
Agassiz Almeida - Não
Antonio Mariz - Não
Francisco Rolim - Sim
José Maranhão - Não
Lucia Braga - Sim .
Pernambuco

Minas Gerais
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Chico Humberto - Não
Dálton Canabrava - Não
Elias Murad - Não
Humberto Souto - Sim
João Paulo - Não
José da Conceição - Não
Lael Varella - Sim
Leopoldo Bessone - Não
Mauro Campos - Não
Mello Reis - Sim
Octávio Elísio - Não
Paulo Delgado - Não
Raimundo Rezende - Não
Saulo Coelho - Não
Sérgio Werneck - Sim
Virgílio Guimarães - Não
Ziza Valadares - Não
São Paulo
Afif Domingos - Sim
Airton Sandoval - Não
Antônio Perosa - Não
Aristides Cunha - Sim
Bete Mendes - Não
Del Bosco Amaral - Não
Dirce Tutu Quadros - Não
Eduardo Jorge - Não
Fabio Feldmann - Não
Fernando Gasparian - Não
Francisco Amaral - Não
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Não
Gumercindo Milhomem - Não
Jorge Egreja - Sim
José Genoíno - Não
José Serra - Não
Koyu Iha - Não
Leonel Júlio - Sim
Luiz Gushiken - Não
Luiz Inácio Lula da Silva - Não
Manoel Moreira - Não
Plínio Arruda Sampaio - Não
Roberto Rollemberg - Não
Robson Marinho - Não
Samir Achôa - Não
Theodoro Mendes - Não
Tidei de Lima - Não
Ulysses Guimarães - Não
Goiás
Aldo Arantes - Não
Antonio de Jesus - Não
Fernando Cunha - Não
José Freire - Sim
Roberto Balestra - Sim
Tarzan de Castro - Não
Distrito Federal
Augusto Carvalho - Não
Márcia Kubitschek - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Não
Sigmaringa Seixas - Não
V{llmir Campelo - Não
Mato Grosso
Antero de Barros - Não
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Júlio Campos - Sim
Percival Muniz - Não

Junho de 1990

DIÁRIO .DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
Rodrigues Palma - Não
Ubiratan Spinelli - Sim
Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil - Não
Ivo Cers6simo - Não
José Elias - Sim
Levy Dias - Não
Plínio Martins - Não
Rosário Congro Neto - Não
Saulo Queiroz - Não
Valter Pereira - Não
Paraná
Alarico Abib - Não
Basilio Villani - Sim
Darcy Deitos - Não
Euclides Scalco:""'" Não ,
Hélio Duque - Não
José Tavares - Não
Jovanni Masini - Não
Maurício Fruet - Não
Maurício Nasser - Não
Nelton Friedrich - Não
Renato Bernardi - Não
Santinho Furtado - Sim
Sérgio Spada - Não
Waldyr Pugliesi - Não
Santa Catarina
Alexandre Puzyna - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Cláudio Avila -Sim
Eduardo Moreira - Não
Francisco Küster - Não
Luiz Henrique - Não
Paulo Macarini - Não
Renato Vianna - Não
Ruberval pílotto - Sim
Vilson Souza - Não
Walmor de Luca - Não
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não
Amaury Müller - Não
Antônio Britto - Não
Carlos Cardinal.- Não
F1oriceno Paixão - Não
Hermes Zaneti - Não
Hilário Braun - Sim
Ibsen Pinheiro - Não
Ivo Mainardi - Não
João de Deus Antunes - Não
Júlio Costamilan - Não
Luis Roberto Ponte - Não
Nelson Jobim - Não
Paulo Paim - Não
Rospide Netto - Não
Ruy Nedel - Não
Telmo Kirst - Não
Vicente Bogo - Não
Victor Faccioni - Não
Amapá
Raquel Capiberibe - Não

Roraima
Chagas Duarte - Não
Marluce Pinto - Não
Ottomar Pinto - Não

IX - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Pará
Gabriel Guerreiro - PSDB.
Maranhão
Cid Carvalho'- PMDB; Victor TrovãoPFL.
Ceará
Carlos Virgílio - PDS.
Rio Grande do Norte
Ismael Wanderley - PTR.
Pernambuco
Fernando Lyra - PDT; José Mendonça
Bezerra - PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Wilson Campos ---:- PMDB.
Bahia
Francisco Benjamim - PFL; Francisco
Pinto - PMDB; Luiz Eduardo - PFL; NestorDuarte -PMDB.
Espírito Santo
Stélio Dias - PFL.
Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Edmilson Valentim
- PC do B; Jorge Gama - PMDB; Luiz
Salomão - PDT.
.
Minas Gerais
Ibrahim Abi-Ackel- PDS; Roberto Vital
-PRN.
São Paulo
Cardoso Alves - PTB; Cunha BuenoPDS; Delfim Netto - PDS; Dirce Tutu Quadros - PMDB; Fábio Feldmann - PSDB;
Gastone Righi - PTB; João Herrmann Neto
- PSB; José Egreja.- PTB; José SerraPSDB; Luiz Gushiken - PT; Manoel Moreira - PMDB; Michel Temer - PMDB;
Robson Marinho - PSDB; Sólon'Borges dos
Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB;
Tidei de Lima - PMDB; Ulysses Guimarães
-PMDB.
Goiás
Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus -.:.. PMDB; Délio Braz - PMDB; Fernando Cunha - PMDB; Iturival NascimentoPMDB; Jalles Fontoura - PFL; João Natal
- PMDB; José Gomes - PRN; Lúcia Vânia
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- PMDB Maguito Vilela - PMDB; Pedro
Canedo - PRN; Roberto Balestra - PDC;
Tarzan de Castro - PDT.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro - PTR; Márcia Kubitschek - PRN;
Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigmaringa Seixas'- PSDB; Valmir CampeloPTB.
Mato Grosso
Antero de Barros - PT; Joaquim Sucena
- PTB; Jonas Pinheiro- PFL; JúlioCampos - PFL Osvaldo Sobrinho - PTB; Percivai Muniz - PMDB; Rodrigues Palma PTB; Ubiratan Spin'elli - PriS.

Paulo Mincarone - PTB; Paulo Paim - pT;
Rospide Netto - PMDB; Ruy Nedel PSD'B; Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo
- PSDB; Victor Faccioni - PDS.
Amapá
Geovani Borges - PRN; Raquel Capibe. ribe -PSB.
Roraima
Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto PTB; Morazildo Cavalcanti - PFL; Ottomar
Pinto-PTB.

Paraná
Airton Cordeiro ~ PFL;Antônio Uerto
- PFL; Basilio Villani -PRN; Borges da
Silveira - PDC;'Darcy Deitos - PSDB;
Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski
- PTB; Euclides Scalco - PSDB; Gilberto
Carvalho - PFL; Hélio Duque - PDT; José
Carlos Martinez - PRN.; José Tavares PMDB; Jovanni Masini ~ PMDB; Matheus
Iensen...,.... PTB; Maurício Fruet -"-o PSDB;
Maurício Nasser--'- PTB; Nelton' Friedrich
- PDT; Nilso Sguarezi --'-PMDB; Paulo ri'
mentel - PFL; Renato Bernardi - PMDB;
Renato Johnsson ---.:. PRN; Sàntinho Furtado
- PMDB; Sérgio Spada ~ PMDB; Tadeu
França - PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.

Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
-PDS; Amaury Müller '- PDT; Antônio
Britto - PMDB'; Arnaldo Prieto --:- PFL;
Carlos Cardinal - PDT; Darcy Pozza PDS; Erico Pegoraro - PFL;FloriceJi.o Paixão - PDT; Hermes Zaneti - PSDB; Hilá- .
rio Braun - PMDB; Ibsen Pinheiro :..PMDB; Irajá Rodrigues -PMDB; Ivo Lech
- PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João de
Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed--'PSDB; Júlio Costamilan - PMDB; Lélio
Souza- PMDB; Luís Roberto Ponte - ' .
PMDB; Mendes Ribeiro --'- PMDB; Nelson'
Jobim - PMD~; Osvaldo Bender -PDS;

Minas Gerais
Hélio Costa - PRN; Paulo Almada PRN; Raul Belém - PRN.
São Paulo

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Goiás
José Freire -PMDB; Luiz Soyer PMDB; Mauro Miranda-PMDB; Naphtali
Alves de Souza - PMDR

Osmir Lima - PMDB.
Amazonas
Carrel Benevides - PTB; Sadie Hauache
-PFL.
.

Distrito Federal

Rondônia

Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat
-PFL.

Rita Furtado - PFL.

Paraná

Pará
Aloysio Chaves - PFL; Benedicto Monteiro - PTB; Domingos Juvenil - PMDB;
Fàusto Fernandes - PMDB.
T.ocantins

Alarico Abib - PMDB; Jacy Scanagatta
- PFL; Mattos Leão - PRN; Max Rosenmann - PRN; Osvaldo Macedo - PMDB.
Santa Catarina
Ivo Vanderlinde - PMDB.

Edmundo Galdino - PSDB.

Rio Grande do Sul

Maranhão

Tarso Genro - PT.

Eliézer Moreira;"':" PFL; Jayme Santaria
- PSDB; Joaquim Haickel - PTB.

Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio'
Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner
- PDS; Cláudio Á vila - PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Francisco Küster - PSDB;
Henrique Córdova ~ PDS; Luiz Henrique
- PMDB; Orlando Pacheco - PFL; Paulo
Macarini - PMDB; Renato Vianna PMDB; Ruberval Pilotto - PDS; Victor
Fontana - PFL; Vilson Souza -.PMDB;
Walmor de Luca - PMDB.

Rio de Janeiro
Anna Maria Rattes - PSDB; Carlos Alberto Caó - PDT; Edésio Frias - PDT;
Feres Nader - PTB; Francisco DornellesPFL; Messjas Soares - PFL; Ronaldo Cezar
Coelho - PSDB; Sotero Cunha - PDC.

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB;
Antônio Salim Curiati - PDS; Arnaldo Faria
de Sá - PRN; Arnold Fioravante - PDS;
Caio Pompeu de Toledo - PSDB; Doreto
Campanari - PSDB; Farabulini Júnior PTB; Gerson Marcondes - PMDB; José
Carlos Grecco - PSDB.

Matd Grosso dó Sul
Gandi Jamil - PDT; Ivo Cersósimo PMDB; José Elias - PTB; Levy Dias PST; Plínio Martins - PSDB; Rosário Congro Neto - PSDB; Saulo Queiroz - PSDB;
Valter Pereira - PMDB.
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Amapá
Annibal Barcellos dade -PFL.

Piauí
Paulo Silva""": PSDR ..

PFL; Eraldo Trin-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Encerro a Sessão, convocando Sessão Extraordinária matutina para' amanhã, sextafeira, dia 29, às.10:00 horas, com a seguinte

Ceará
Orlando Bezerra - PFL.
Rio Grande do Norte
Vingt Rosado - PMDB.

ORDEM DO DIA

Paraíba
Adauto Pereira PRN.

PDS~ João

Agripino -i.

'Pernamb~c" ,
Paulo Marques - PFL. '
Sergipe
Bosco França - PMDB; Cleonâncio Fo~
seca-PRN.
Bahia
Abigail' Feitosa - PSB; Joaci Góes'!.....
PSDB; João Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jutahy Júnior - PSDB;
Manoel Castro - PFL; Sergio Brito - PDÇ;
Waldeck Ornélas - PFL.
. .

URGÊNCIA
art. 155 do RI
Votaçãp
1

PROJETO DE LEI N° 5.340, DE 1990
(Do SI. Ibsen Pinheiro
e outros 9 Líderes)
Votação, em discussão única· do Projeto
de Lei n" 5.340, de 1990, .que estabelece a
Política Nacional de Salários e dá outras providências, tendo pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação, de Economia, Indústria e Comércio, e de Finanças
e Tributação, pela aprovação. Pendente de
parecer às emendas de Plenário, exceto a de

8272 Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

n" 1 (em votação as emendas de Plenário,
visto que o Projeto foi aprovado).
Discussão
2

PROJETO DE LEI N" 5.330, DE 1990
(Do Poder Executivo)
Discussão única do Projeto de Lei n" 5.330,
de 1990, que dispõe sobre a extinção do "selo
pedágio" e a instituição de mecanismo de
financiamento para o setor rodoviário. Pendente de pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação, de Finanças
e Tributação, e de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior.
3
PROJETO DE LEI N" 5.402, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n" 5.402,
de 1990, que autoriza o Poder Executivo a
conceder pensão especial à Senhora Maria
Reginalda Vieira Raduan. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Redação, de Finanças e Tributação, e
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico.
(Encerra-se a Sessão às 23 horas e 18
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO
SR. DEPUTADO FERNANDO GASPARIAN NA SESSÃO DO DIA
21-6-1990
O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP. - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
após a intervenção do ilustre Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, mais uma vez venho tomar o tempo
desta Casa, que inclusive, é restrito, tantos
são os problemas com que este País se defronta.
Sr. Presidente, pedi a palavra para enfatizar algumas considerações feitas aqui pelo
ilustre Deputado Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação sobre
a atitude absolutamente errônea que a Mesa
desta Casa, da qual V. Ex' é ilustre Vice-Presidente, assumiu em relação a assuntos de
relevância, que, realmente, desagradam alguns setores influentes da nossa sociedade.
A Constituição brasileira, há mais de ano
e meio, incluiu entre seus dispositivos o §
3" do art. 192, que fixa em 12% a taxa de
juros reais em vigor na nossa economia e
pune aqueles que descumprirem o preceito
constitucuional sujeitando-os às penas da lei.
Portanto, Sr. Presidente, deparamo-nos
aqui com uma lei, não complementar, conforme diz a Constituição, em seu § 3", que irá
disciplinar aquilo que a Carta Magna regulou:
quem cobrar mais de 12% de juros, ao ano,
será punido pelo crime de usura.
O Procurador-Geral da República já deu
sua opinião, no dia 18 de março, em memorável parecer. Os 12% de juros reais já estão
em vigor, e existem inúmeras resoluções na
Justiça de Primeira Instância, e até na de
Segunda Instância, condenando aqueles que
cobraram mais de 12% a fazerem a devolução

dessa importância. Porém, como muito bem
diz o parecer do Procurador-Geral da República, a lei ainda não prevê a punição criminal
daqueles que não obedecerem ao que está
instituído na nossa Constituição, conquanto
proposta por diversos Deputados, mesmo antes de a Constituição ser promulgada. Há nove projetos em tramitação na Câmara dos
Deputados, recomendados para discussão e
votação em regime de urgência. No dia 8
de maio passado foram colocados na Ordem
do Dia, e o Sr. Presidente da Casa designou
Relator na Comissão de Economia, Indústria
e Comércio para, dar o parecer sobre o mérito, uma vez que a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação já o fizera, através
do Relator por ela designado. Também em
plenário fui confirmado como Relator pelo
Presidente daquela sessão. Foram-me.concedidas duas sessões para apresentar parecer
sobre o-mérito dessa proposição, uma das
duas únicas mantidas em regime de urgência
.
pelo Plenário.
'
Infelizmente, Sr. Presidente, estamos no
fim de junho e ainda não votamos a matéria
em questão, inobstante a relevância do tema.
O Brasil não resiste mais à cobrança de juros
que vem sendo feita. O País está anestesiado,
com o seu desenvolvimento· parado há mais
de d~z anos, porque a usura torna inviável
nossa economia.
Como pode um produtor de soja do Rio
Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso ou de Goiás - Estado
do meu grande companheiro aqui presente,
Deputado Luiz Soyer - pagando juros reais
de 30% ao ano, competir com um agricultor
americano, que paga juros reais de 2% ao
ano? Nos Estados Unidos, como a inflação
é de 7% ao ano e os juros não passam de
9 ou 10% ao ano, cobram-se juros reais de
2% ao ano.
A cobrança de juros altos está envenenando nossa economia. O Governo elabora um
plano que consegue reduzir drasticamente a
inflação, fazendo-a baixar quase a zero, mas
estão cobrando juros reais de 250% ao ano.
Não há economia que agüente.
O que salva nossa economia é que a maior
parte das empresas conseguiu livrar-se dos
bancos e poucas continuam devendo, o que
não acontece, porém, como setor agrícola,
infelizmente. Estamos assistindo a essa tragédia de o Governo cobrar dos devedores do
setor agrícola 166% de juros por um período
de dois meses, enquanto os salários não têm
qualquer aumento, pois se encontram congelados e os preços mínimos da agricultura sobem apt;n?s 41 % .
Sr. Presidente, o problema dos juros é fundamental. A Constituinte sabiamente, por
320 a 110 votos, estabeleceu que os juros
máximos são de 12% ao ano. É um assunto
que não pode mais ser discutido, pois já superado. A Constituição estabeleceu que são
12% de juros ao ano e a Justiça está julgando
dessa forma. Na hora de cumprirmos a nossa
obrigação, que é de votar a Lei de Usura
para aqueles que não cumprem o que está
na Constituição, criam-se, com o acumpli-
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ciamento da Mesa da Câmara, que permite
todas as manipulações regimentais - como
disse muito bem o Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça ~ artifícios anti-regimentais e dessa forma se consegue escamotear deste Plenário o direito de votar. Mas,
se temos aqui quase quinhentos Parlamentares, por que três ou quatro Deputados, liderados pelo Sr. Paes Landim, que já se prepara
para rebater as críticas, ou pelo Líder do
PDS, Amaral Netto, conseguem impedir que
a maioria desta Casa vote, como manda o
preceito Constitucional?
Quero declarar meu desencanto, ao ver
que, nesta Casa. se vota a lei do presunto,
a lei do forrô, enquanto coisas fundamentais
são preteridas. E os Srs. Deputados querem
votar. Não consigo mais andar pelos corredores desta Casa, porque todos os nobres
colegas sabem que propus a limitação dos
juros a 12% e me indagam sobre o destino
de minha proposição.
O Sr. Paes Landim - Deputado Fernando
Gasparian, concede-me V. Ex" um aparte?
O SR. FERNANDO GASPARIAN - Será
dado oportunamente.
O Sr. Paes Landim V.Ex"

Mas fui citado por

O SR. FERNANDO GASPARIAN - V.
Ex" poderá pedir ao Sr. Presidente que lhe
conceda a palavra oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) Infelizmente, Deputado Paes Landim, mesmo V. Ex" sendo citado, só poderá falar após
a concessão do aparte pelo orador.
O Sr. Paes Landim - Desde já, peço a
V. Ex" a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) V. Ex' terá a palavra logo após ouvirmos o
orador.
O SR. FERNANDO GASPARIAN - Sr.
Presidente, como membro desta Casa imagino que não exista Deputado de primeira,
segunda ou quarta categoria. Por isso, respeito a idéia de que as Lideranças devam discutir
os assuntos, de acordo com o Regimento Interno, como bem disse o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Mas o Regimento não diz que a Mesa
deva obedecer ao Colégio de Líderes. Está
decidido pelo Plenário. O Plenário retirou
uma série de medidas que se encontravam
em regime de urgência, deixando apenas
duas. As duas medidas continuam em regime
de urgência. É um absurdo. Quero responsabilizar a Mesa por esta desmoralização. Quase não tenho mais interesse em voltar a este
plenário. Tenho vontade de renunciar ao meu
mandato no fim deste mês, se essa matéria
não for votada ou não for colocada na Ordem
do Dia até o fim da próxima semana, para
que então eu faça uma campanha contra a
Mesa desta Casa e contra a letargia desses
Deputados que não reagem. Aqui, praticamente, nada se resolve. Por exemplo, temos
agora o problema da política salarial. Somen-
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te quando o Governo resolver adotar uma
política salarial o problema será resolvido,
porque as Lideranças desta Casa impedem
que os Srs. Deputados decidam assunto de
tal importância.
Sr. Presidente, estou usando a tribuna para
reclamar da Mesa da Câmara dos Deputados,
que está permitindo que não se. vote essa matéria. Usam-se pequenas jogadas, como a de
requerer o parecer da Comissão de Finanças
e Tributação, que, então, indica para isso
o Deputado José Lourenço, que vem dizendo
nos corredores da Casa que é contra a medida. Nesse casO., ele é contra a Constituição.
Não é mais o momento de se discutir o assunto. Os 12% ao ano estão na Constituição e
S. Ex' não tem o direito de contestá-Ia. Isso
não será feito 'com jogadas pequenas, que,
aliás, estão tendo grande sucesso, porque faz
dois meses que o assunto foi tirado da Ordem
do Dia, contra o Regimento Interno desta
Casa. Como muito bem disse o Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, se a: matéria está em regime de
urgência - como também está a regulamentação sobre medidas provisórias, de autoria
do Deputado Nelson Jobim - ,tem de estar
diariamente na Ordem do Dia. E um absurdo
que isso não esteja acontecendo.
Outro aspecto importante, Sr. Presidente,
é que, pela informação que me foi dada pelo
Líder do meu partido, Deputado Ibsen Pinheiro, e confirmada pelo Líder do 'PSDB,
Deputado Euclides Scalco, os Líderes combinaram colocar esses dois assuntos sérios na
OrdelJ) do Dia a partir desta semana. Não
tive a felicidade de passar a confiar na Mesa
da Câmara dos Deputados, instituição da
qual faço parte, pois não verifiquei o retorno
à discussão e votação nesta Casa de assunto
tão importante.
Ouço com prazer o nobre Deputado Paes
Landim.
O Sr. Paes Landim - Eminente Deputado'
Fernando Gasparian, V. Ex' foi injusto para
com esta Casa ao imaginar que eu teria condições de opor obstáculos à tramitação de um
projeto que diz respeito a assunto da maior
magnitude, conforme V. Ex' muito bem observou. Desejo dizer a V. Ex' que me preocupa sobretudo, como modesto advogado, o
respeito ao texto constitucional. Reconheço
a preocupação de V. Ex' com a política e~o
nômica do País e com a taxa de juros, mas
não se pode, ao arrepio da Constituição, definir uma política sem que se cumpram os procedimentos constitucionais normais. V. Ex'
é autor de um projeto que regulamenta o
art. 192 da Constituição Federal, que dispõe
sobre o sistema financeiro nacion31. Esse projeto foi distribuído a um correligionário de
V. Ex', o eminente Deputado Antônio Mariz,
que sobre ele emitiu parecer. Pedi vista à
época, na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, sobre o parecer do Deputado
Antônio Mariz, que carecia, com a devida
vênia, de algumas tecnicidades jurídicas.
Quando o devolvi à Comissão, seu Presidente
informou que, em razão de outros processos
sobre o mesmo assunto terem sido encami-

nhados à Comissão, resolvera reenviá-los ao
Deputado AntôniO Mariz, para que S. Ex'
emitisse o parecer definitivo. Vejam bem,
o projeto de lei de V. EX'pecava por flagrante
inconstitucionalidade. Era lei ordinária,
quando matéria constitucional exige lei complementar. Mas isto poderia ser perfeitamente saneado na tramitação do projeto, como
efetivamente o foi, com o acoplamentb de
outros projetos de lei. Em seguida, V. Ex'
não aguardou o desfecho da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, cujo
parecerista, Deputado Antônio Mariz, apresentou seu novo parecer somente semana
passada, e eu tinha precedência à vista. Encontra-se comigo neste momento, para que
eu manifeste meu ponto de vista. Nesse interregno, quando deveria estar lutando na Comissão de ConstituiçãO e Justiça e de Redação - foro competente para discutir a constitucionalidade de matéria desta magnitude,
como todas as demais - aqui no plenário
V. Ex' tentou a votáção do projeto de lei
ordinário do eminente Deputado Gastone
Righi, de 1984, portanto, anterior à que disciplina o crime de usura. Submetido o assunto
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pedi vista, porque vi, de antemão,
que havia flagrante inconstitucionalidade.
Primeiro, do ponto de vista regimental, o projeto de lei de V. Ex' e de outros colegas já
dispunha sobre o assunto, de maneira sistemática, como exige a Constituição; e agora
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, quando haveria apenas a discussão
de um dos itens que estão elencados, a serem
disciplinados por lei complementar, de acordo como art. 192 da Constituição Federal.
Eminente Deputado Fernando Gasparian,
pedi vista, e imediatamente V. Ex', aqui no
plenário, solicitou a votação, sem que antes
a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, que é o foro adequado para examinar a constitucionalidade de matéria dessa
importância, se pronunciasse a seu respeito.
Embora tenha chamado a atenção, na presença de V. Ex', para0 fato de que o processo
não deveria ser submetido ao Plenário sem
antes passar pelo órgáo competente, que é
a Comissão de Constituição e Jústiça e de
Redação, a Mesa, infelizmente, de acordo
com o aconselhamento das Lideranças, enviou o projeto à Comissão de Economia, Indústria e Comércio, sem que nós, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
nos manifestássemos em definitivo. Ora, ambos os projetos de lei, tanto o de V. Ex',
como os dos demais colegas - como o Deputado Gastone Righi - pecam, primeiro, pela
flagrante inconstitucionalidade. No caso de
V. Ex', porque veio através de lei ordinária,
além de outros aspectos que analisarei na
época oportuna, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, no caso do Deputado Gastone Righi, também lei ordinária,
projeto de lei antes da vigência da atual Constituição, disciplinando apenas um dos momentos de todo o processo do sistema financeiro nacional. E V. Ex' se referiu, no seu
discurso, ao parec((r do Procurador-Geral da
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República - parecer altamente competente,
como V. Ex' muito bem ressaltou. Mas exatamente nesse parecer, eminente Deputado
Fernando Gasparian, há um aspecto de que
tanto V. Ex', no seu projeto de lei, como
o Deputado Gastone Righi e os demais colegas se esqueceram. Todos nós aqui estamos
a falar apenas do art. 192 e seus parágrafos,
sobretudo no caso do Deputado Gastone Righi; e V. Ex' dando muita ênfase no § 3"
do art. 192. Mas todos os colegas estão esquecidos desse aspecto. E chamaria a atenção
de V. Ex' para o Capítulo II da Constituição
Federal, que disciplina as finanças públicas.
O § 2\' do art. 164, estabelece o seguinte:
"O Banco Central poderá comprar e
vender títulos de emissões do Tesouro
Nacional, com objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. "
Claro que a política monetária do Banco
Central é exatamente no sentido de regulamentar a taxa de juros através da oferta de
moeda no mercado. Este é um problema que,
de acordo com a Constituição Federal, compete ao próprio Banco Central. No entanto,
o art. 192 exige que também sejam disciplinadas as funções e atribuições do Banco Central, é claro que ele continuará com essas
atribuições deferidas no texto maior, que é
a Constituição Federal.
Então, concordo com as preocupações de
V. Ex' a respeito da taxa de juros. Não discuto o mérito da questão com V. Ex'; estão
discutindo apenas o problema de técnica
constitucional. Temos que resguardar a pureza da Constituição. Confesso a V. Ex' que
sou partidário da livre iniciativa e defendo
a economia de mercado, mas veja V. Ex"
que o próprio Presidente Mikhail Gorbatchev
criou a taxa de juros da Uniáo Soviética, no
primeiro momento, para incentivar a poupança; mas, já no segundo momento, pretendeu exatamente definir uma política clara de
economia de mercado; quer dizer, não há
problema ideológico. V. Ex' é um bravo Deputado desta Casa, tradicionalmente um defensor das causas públicas e foi punido injustamente pela ditadura porque é um homem
que nunca t.~ve medo do poder autoritário.
O Congresso Nacional muito se honra com
a sua presença. Mas neste caso, eminente
Deputado, V. Ex' está vendo o problema apenas do ponto de vista econômico. Pode ser
até veleidade minha, mas confesso a V. Ex'
que tenho situado a discussão aqui e desejo
situá-Ia apenas sob a ótica do Direito Constitucional brasileiro. Confesso a V. Ex" que
os aspectos econômicos não me motivam nas
discussões que tenho tido com V. Ex' ao longo desses anos. Eram essas as considerações
que desejava fazer.
O SR. FERNANDO GASPARIAN - Sr.
Presidente, peço a V. Ex' que me dê mais
alguns minutos na tribuna, porque o assunto
é importantíssimo. Na verdade, esse debate
que estamos travando agora terá que ser feito
no momento em que essa medida for colocada na Ordem do Dia em regime de urgên-
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cia. Todos esses assuntos vão ser discutidos
naquela oportunidade. E têm que ser discutidos mesmo, porque os argumentos apresentados pelo Deputado Paes Landim são os
mesmos defendidos pelos grandes a.dvogados
que a Febraban contratou para combaterem,
com o seu prestígio profissional, como muito
bem referiu o Vice-Procurador-Geral da República a idéia da auto-aplicação do § 3" do
art. 192 da Constituição. Está em vigor a taxa
de 12%. O § 3' independe do caput do art.
192. Com isso não concordam, evidentemente, os advogados da Febraban e também o
Deputado Paes Landim, por motivos óbvios.
Citou aqui S. Ex' o art. 164 da Constituição, que diz que o Banco Central poderá
comprar e vender títulos com o objetivo de
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
Evidentemente, em qualquer país financeiramente organizado, o Banco Central tem
a preocupação de regular a oferta de moeda
e a taxa de juros, mas nunca, em 'qualquer
país - financeiramente organizado, repito
- alguém teve a audácia de fazer com que
a taxa de juros fosse maior do que 12% ao
ano.
,
O Deputado José Lourenço, que infelizmente foi indicado como Relator da Comissão de Finanças e Tributação, fica nos corredores a dizer que, nos Estados Unidos os
juros chegaram a 21 %. Mas a inflação desse
país, naquela época, era de 12;5%; portanto,
o juro real não era superior a 12%·ao ano.
Não está dito, no art. 164, que o Banco
Central pode colocar a taxa de'juros na lua,
como infelizmente vem ocorrendo no momento. O juro real no Brasil, hoje, de uma
letra de câmbio que se compra num banco,
está em torno de 250% ao ano, e a inflação,
segundo alguns, é de zero por cento. Não
há, evidentemente economia no mundo que
resista a isso.
,.
Portanto, os argumentos do ilustre colega
conflitamtotalmente com o parecer do ViceProcurador-Geral da República. Mais que isso, conflitam com o parecer da Comissão de
Constituição: e Justiça e de Redação, Ulra
vez que essa medida está em regime de urgência, e o Relator <;te plenário, Deplltado Oswaldo Macedo, considerou constitucional a
lei que queremos que volte a ser colocada
na 'ordem do Diil.
., '
-

•

J

•

Sr. Presidente, isso é fundall).e,ll,ta,l: O art.
192, § 3' - que, como muito .bem afirmou
o Vice-Procurador-Geral da Rep,ública, nada
tem a ver com o caput do art. 192 - diz
o seguinte:
"Art. 192. ..
..
As taxas de juros reais, nelas
incluídas comissoes e qualqúeJ.- outras remunerações diretá ou indiretamente referidas àcoIÍcessão de crédito', hão pode, rão ser superiores a 12% ao anoe"
§ 3,'

O Vice-Procurador-Geral da' República
considera que este comando é independente,
e a taxa de juros de 12% ao ano está em
vigor. Tanto é assim que tenho conhecimento
de diversas decisões de primeira e segunda

instâncias mandando os bancos devolverem
o que cobraram a mais.
Diz ainda o § 3" do art. 192 que "a cobrança
acima deste limite será conceituada como crime de usura" - é o assunto de que trata
o projeto em discussão - "punido, em todas
as modalidades, nos termos que a lei determinar". Portanto, que a lei determinar e não
a lei complementar determinar. A lei ordinária que iremos votar é a lei que a Constituição
sugere. Não sou advogado, sou engenheiro,
mas tenho intuição e bom senso para verificar
que todos esses pareceres são impedimerttos
criados para permitir que a usura continue
tirando o sangue do produtor brasileiro.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Domingos Leonelli.
O Sr. Domingos Leonelli ~ Sr: Deputádo
Fernando Gasparian, V. Ex' nos'brinda com
excessiva argumentação constitucional. Sabe
o nobre colega perfeitamente que não é esta
a questão. Nesta Casa não existe um único
defensor dos banqueiros. Se V. Ex' pesquisar, verificará que não há Ulll Deputado que
se declare representarite do pensamento e dos
interesses dos bánqueiros. Não hií hipótese
de que isso venha 'a acontecer. Qualquer semelhança é mera coinCidência, quando se argumenta com a ConstituiçãO ou com impedimentos regimentais, para que os salários se
valorizem como um todo, ou que os valores
referentes ao capital sejam atingidos. Veja
y. Ex' que o argumento antes utilizado pelos
banqueiros, até tentando levar: ao ridículo slla
proposta perante a Constituição, era de que
seria um absurdo tentar estabelecer um te,to
para os juros, ,quando isso era um instrumento de política financeira. Lembro a V. Ex'
o grande argumento da época: com o índice
altíssimo de inflação, seria normal que os juros fossem mais altos. Mas hoje' a 'inflação
é declarada liqüidada, venci dá, e a taxa de
juros é superror àquela praticada nos tempos
inflacionários do 'Governo José Sarney. CoinCide apenas' uma coisa: os defensores do .Governo Sarney'sãô os'mesmos que sustentaram
o Governo Collor. Os intere'sses dos banqueiros, estão preservados no Governo Sani.ey
é durante a Constituinte, continuam sendo
preservados e defendidos pelos meSmos' partidos e pelas mesmás forças que ós defe'ndiam
, antes. Devíamos ter votado ontem o projeto
'de lei sobre a política salariál, que já está
pronto. Infelizmente, o malór partido da Ca'sà, o PMDB; com justificada razão, não conseguiu acordo sequer para 'q'ue á matéri'ae'ntrasse na Ordem do Dia de hoje: É verdade
'p'anhado permartentemente o assunto; mas
tillhbém nem o projeto de lei referente à conctetização do dispositivo constitucional foi in, c1uído na pauta: Há uma coincidência excessivatnente marcante para não identificarmos,
nas formas que apóiam o Góverrro, aquelas
que impedem um acordo sobre a questão saJarial e que tentam antecipar-se à 'decisão 'do
é:ongresso Nacional com a medida provisória
já anunciada para a próxima semana. São
eJl:atamente aquelas forças' que. defendem
aqui o interesse do grande capital como um
todo. Isso num País em que o valor do traba-
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lho é apenas 37% do PIB, um dos menores
do mundo. No paraíso dos banqueiros e capitalistas nacionais e internacionais é que se
impede a prática das regras adotadas pelos
,países tomados como referência e como padrão do capitalismo. Para nós, capitalismo
selvagem, brutalidade, exploração, prisão e
violência, como acontece hoje em todo o
País, com a repressão contra o trabalhador.
O SR. FERNANDO GASPARIAN - Agradeço ao Deputado Domingos Leonelli o aparte.
'
Finalizando minha intervenção, quero deixar claro que estamos votando uma lei ordinária e não uma lei complementar. De acordo
com a opiniãO do Vice-p'rocurador-Geral da
República, exarada no dia 18 de março deste
ano - e quero que ela faça parte deste meu
discurso, a fim de que todos os Srs. Depu, tados a conheçam - e do Relator da Constituição, Sr. Bernardo Cabral, atual Ministro
da Justiça; o § 3" está totálmente dissociado
do caput do art.' 192, não tem nada a ver
com ele. Há dezenas de declarações do Sr.
Bernardo Cabral, inclusive na Constituinte,
de que o caput do art. 192 nada tem a ver
com o § 3"
,
Não sou advogado, mas entendo dessas
coisas. O § 3" está absolutamente separado
de todo o contexto do art. 192. Ainda não
chegou ao Supremo Tribunal Federal essa
'questão, mas o parecer do Vice-Procurador'Geral da República é no sentido de que está
em vigor, desde o diaS' de outubro de 1988,
'atàxa'de'12% ao ano, e as-decisóes judiciais
são no 'sentido 'de' que 'os'bancos devolvam
aquilo que coõraram a mais.
A parte fiQal do § 3" do art. 192 refere-se
à pena criminal, que ainda não foi estabelecida; e, manda que se regule a matéria,
i3so será feito em lei qrdinária e não em lei
complementar.
Faço questão'de ler novamente, Sr>Presidente, para deixar claro 'que os argum'entos
usados pelo Deputado Paes Landim, por mais
brilhante advogado que seja'V. Ex', não têm
à menor rázão,' uma vez que 'a Constituição
refere (§ 3\' iil fme): "punido, em todas as
suás modalidades, nos tennos que a lei determinar".
'
Cabe-nos fázer aquilo que o Vice-Procura,dor-Geral recomendou no seu parecer e que
faltá ao Congresso NaCional fazer: votar lei
ordináriá que conceitue o'crime de usuta,
com as suas' p'uhiçóes. o que temos de 'diséútir, 'portanto, é se a pena é' de um 'ou dois
anos de 'cádeia, se a multa é'esta ou aquelã,
e não mais' se 'está certá ou não a limitação
dos juros em 12% ao and, porque isso a Constituição já determinou há muito tempo, e os
Srs. Deputados, por· 322 votos contra 114,
decidiram que era assim que o país devia tra'balhar.
Esses são os parâmetros dentro dos quais
o Banco Central deverá executar sua política
monetária, que, cel'tamente, terá muito mais
'sucesso do que a do Sr. Maílson da Nobrega,
.que, só.\ogrou êxito ao propiciar lucro'aos
banqueiros.
.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE
'
Ação Direta de Inconstitucionalidade n' 4-7
(Distrito Federal)
,
Relator: Excelentíssimo Senhor Ministro
Sydney Sanches
Requerente: Partido Democrático Trabalhista
Requerido: Presidente da República
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT), para que seja declarado
inconstitucional o Parecer n' SR-70, de 6 de
outubro de 1988, da Consultoria Geral da
República, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
2. O Parecer em questão, que sofre ataque
do Autor, concluiu que o art. 192, da Constituição Federal, é por inteiro "norma de eficácia limitada e condicionada, dependente de
intervenção legislativa infra-constitucional
para entrar em vigência".
3. Alega o requerente, de início, ser cabível o procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no .caso, pelo caráter
normativo do referido Parecer, decorrente
dos termos dos artigos 22 e 23, do Decreto
n' 92.889, de 7 de julho de 1986,pois que
o mesmo teve a aprovação do Presidente da
República.
4. Quanto ao mérito, pugna pela "auto-aplicabilidade" da norma constante do § 3',
do artigo 192, da Constituição Federal, que
limita em doze por cento ao ano a taxa de
juros reais, em contraposição ao Parecer
questionado, que considera o mesmo dispositivo norma "dependente de intervenção legislativa infra-constitucional para entrar, em
vigência".
.
5.' Assim, o Parecer seria inconstitucional,
por negar a vigência de norma auto-aplicável.
6. Sendo notório que o Partido Democrático Trabalhista é partido político com representação no O;mgresso Nacional, e portanto
tem legitimação ativa p~ra propor a ação (artigo 103, inciso VIII, da Cons.tituição Federa)), cabe apenas o eJ!:aIJIe em, preliminar,
da natureza jurídica do parecer.SR-70, para
definir se trata de ato normativo, questionável através de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
7. O Barecer SR-70, foi exarado em resposta à consulta formulada pelo Presidente
da República, que pretendia saber sobre a
eficácia plena e a aplicabilidade imediata do
§ 3', do artigo í92, da Constituição Federal,
que estabeleceu o limite de doze por cento
'ao 'ano para os juros reais, nas concessões
de crédito, concluído, como já foi dito, pela
negativa de vigência.
8. Ressalte-se, de início, que o Parecer em
causa, por trazer resposta negativa, não estebelece qualquer orden.amento sobre a matéria, com o que, não se pode dizer sequer
que ele apresente regras para aplicação do
dispositivo em questão, até porque recusa a
hipótese de sua vigência.
9. A situação acima descrita torna bastante difícil uma identificação imediata quanto
á verdadeira natureza jurídica do ménciona-

o ORADOR:

do Parecer, pois embora lhe falte característica de ato concreto, também não lhe guarneoom as de.ato normativo, ainda que a aprovação pelo Presidente da República vincule
a Administração Pública Federal às suas conclusões.
10. Não impressiona,data venia, que.o §
2', do artigo 22, do Decreto n' 92.889/86 estabeleça que os pareceres da Consultoria Geral
da República, quando aprovados pelo Presidente da República, passem a ter caráter normativo, obrigando a Administração Federal.
Neste caso, o que ocorre, na verdade, é que
eles vinculam o Poder Executivo, pela razão
óbvia de representarem a vontade do Chefe
desse Poder·e não apenas a manifestação do
Consultor, que por si só, não lhes concederia
esse efeito. Ora, o caráter normativo de um
ato resulta de sua natureza intrínseca e não
do que 'disponha outro ato jurídico. Assim,
pareceres aprovados pelo Presidente da República podem ser atos normativos, quando
estabeleçam regras de conduta, de forma genérica e abstrata, que devem ser observadas,
no limite de seus efeitos. Nesta hipótese, somente são diferentes do decreto regulamentar devido o seu alcance limitado. Assim, a
expressão "caráter normativo", constante do
Decreto n' 92.889/86, é imprópria e deve ser
entendida como "caráter vinculante", decorrente da força que lhes empresta o "aprovo"
presidencial.
11. Deste modo, a natureza do Parecer
SR-70, resultará de seu contexto e não do
fato de vincular a Administração Federal.
12. Neste aspecto, o exame do mencionado Parecer demonstra, data venia, que ele
apenas contém uma interpretação da norma
constitucional, concluíndo por sua ineficácia
e proclamando que todo o artigo 192, da
Constituição Federal, depende de intervenção legislativa posterior, para que tenha vigência. Não me parece, que limitado a esta·
conclusão, possa ser copsiderado como ato
normativo, apenas porque outra interpretação não seja admitida na Administração Federal, que está vinculada a este entendimento.
. 13. Penso que o "aprovo" do Presidente
da República, que concordo!! com a interpretação, seja uma decisão administrativa, capaz
de afastar outras em sentido contrário, no
âmbito do Poder Executivo. Não caracteriza,
no entanto, norma genérica e abstrata, questionável por Ação Direta de Inconstitucionalidade, até porque não representa qualquer
inovação da ordem jurídica.
14. A possibilida!le de conclusão diferente
por essa Egrégia Corte, exige que seja examinado, entretanto, o mérito da questão, 'ou
seja, a eficácia do § 3', do artigo 192, da
Constituição Federal, com o que será definido se o Consultor-'Geral da República interpretou corretamente a matéria, ou se seu parecer é "inconstitucional".
15. O artigo 192, da Constituição Fedt;ral,
é o seguinte, por inteiro:
"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do País
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e a servir aos interesses da coletividade,
será regulado em lei complementar, que
disporá, inclusive, sobre:
I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais
e privadas acesso a todos os instrumentos
do mercado financeiro bancário, sendo
vedada a essas instituições e participação
em atividades não previstas na autorização de que trata este inciso;
II - autorização e funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, previdência
e capitalização; bem como do órgão oficiai fiscalizador e do órgão oficial ressegurador;
III - as condições para a participação
do capital estrangeiro nas instituições a
q~e se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento
e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e
privadas;
V - os requisitos para a designação
de membros da diretoria do Banco Centrai e demais instituições financeiras,
bem como seus impedimentos após o
exercício do cargo;
VI - a criação de fundo ou seguro,
com o objetivo de proteger a economia
popular, garantindo créditos, aplicações
e depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União;
VII - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com
renda inferior à média nacional paJ;a outras de maior desenvolvimento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que
possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras.
§ 1" A autorização a que se referem
os incisos I e II será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema
financeiro naci9nal, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica
e reputação ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível como
empreendimento.
§ 2' Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter
regional, de responsabilidade da União,
serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3' "As taxas de juros reais, nelas
incluídas comissões e quaisquer remunerações direta ou indiretamente referidas
à concessão de credito não poderão ser
superiores a doze por cento ao ano; a
cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em
todas as suas modalidades, nos termos
que a lei determinar."
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16. A questão a ser resolvida diz respeito
à eficácia do § 3", do art. 192, acima transcrito, que o Parecer SR-70 considera condicionada à vigência da lei complementaI' que
regule o sistema financeiro nacional. Assim,
segundo o Parecer, enquanto não vigorar a
referida lei complementar, não serão eficazes
as normas relacionadas nos incisos e parágrafos do mencionado artigo, por constituírem um "conjunto orgânico", que não entrarão em vigor automaticamente, por serem
unidades de um mesmo sistema.
17. A tese é engenhosa e compreensível
a preocupação de afastar a eficácia da norma
limitadora de juros. Pudera, a quase unanimidade dos economistas, de diferentes correntes do pensamento, a desaconselham e o Banco Central apresenta um documento, que
consta do Parecer, oferecendo uma visão
apocalíptica para a economia brasileira, como efeito da observância da limitação,
18. Por isto, não se pode recusar que exista
uma série de fatores, que conduzem a uma
vontade quase inconsciente de aceitar a idéia
de que é preciso afastar a proibição, pelos
trágicos efeitos que traria. Dirão alguns, que
de qualquer modo o apocalipse chegou, malgrado o descumprimento do limite, mas sempre fica a dúvida sobre a intensidade do mesmo e se não teria sido abreviado no tempo
a sua chegada.
19. Ora, ainda que compartilhe da preocupação com os resultados da eficácia da norma, pois esta não me parece uma solução,
mas um problema adicional para a economia,
não vejo como aderir à interpretação contida
no Parecer.
20. No caso, não me parece relevante que
o dispositivo em questão esteja inserido em
parágrafo, ou que a situação fosse diferente
se constante de inciso, pois a eficácia imediata
da norma constitucional é a regra, somente
podendo ser afastada pela vontade expressa
da própria Constituição, que transfere os seus
efeitos para um momento posterior. Na hipó:
tese dos autos não há qualquer determinação
nesse sentido. Aliás, algumas das disposições
constantes do artigo 192 já existem, reguladas
por leis ordinárias anteriores à Constituição,
continuando em vigor naquilo que com ela
não conflitem. Por isto, não vejo como possa
prosperar' a tese de que os dispositivos do
mencionado artigo 192 constituam unidades
de um conjunto, que devam vigorar, todos
eles, simultaneamente, e apenas quando promulgada a lei complementar legulatória do
sistema financeiro nacional. E evidente que
o ainda não regulado, por resultar de exigência nova para a ordem jurídica, deverá ser
disciplinado por lei complementar, mas apenas aquelas disposições, que por seu conteúdo, são insuficientes para serem absorvidas,
por si só, p,elo ordenamento positivo, tendo,
portanto, eficácia limitada.
21. Desta forma, algumas das normas relacionadas no artigo 192 têm eficácia plena e
outras eficácia limitada, porque carecem de
regras inferiores que os integrem na ordem"
jurídica. Entretanto, umas e outras não PO"'
dem ser agredidas por qualquer ato jurídico, -
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29. O problema não se restringe, à toda
porque todas elas estão em vigor, diferenevidência, a deslindar o percentual permitido
ciando-se apenas no limite de sua eficácia.
22. Por causa disto, mesmo antes de ser a título de desvalorização da moeda, pois
promulgada a lei complementar que regerá também surge a questão sobre o que esteja
o sistema financeiro, são inconstitucionais os atingindo pela expressão "incluídas comisatos que entrem em colisão com as determi- sões e quaisquer outras remunerações direta
nações dos incisos e parágrafos do art. 192 ou 'indiretamente referidas à concessão de
crédito". A interpretação radical, que entenda Constituição Federal.
23. Apresenta-se como necessário decidir, de que os juros reais somente não abrangem
o imposto que venha a ser cobrado sobre
então, se a norma constante do § 3'" do artigo
a operação, pode até ser consentânea com
192, tem eficácia plena, ou esta é limitada,
determinadas operações em que sejam mínipor falta de ato normativo que a regule, intemos os custos de captação e operação e inexisgrando-a por completo na ordem jurídica.
tente a taxa de risco, pois o percentual máxi24. A matéria, segundo penso, não é simmo fixado é compatível com aquele cobrado
ples, por inexistir, no Direito Positivo brasiem países de economia estável, em determileiro, conceito jurídico de juros reais, que
nadas operações. Não é de se acreditar, no
não seja aquele sumariamente elaborado pela
própria Constituição Federal. Na verdade, . entanto, que operações de crédito ao consumidor, de bens não duráveis de pequeno vaa transposição de alguns conceitos econômilor, com altas taxas de captação e operação,
cos para a ordem jurídica exige exaustiva dealém de risco evidente, possam incluir no perfinição e tipificação precisa, pela diversidade
centual limite, o custo de captaçáo e operade situações envolvidas.
ção, bem como a remuenração do capital.
25. O conceito econômico de juros reais
O mais ferrenho inimigo d e juros altos não
não apresenta grandes dificuldades e qualpode imaginar, que em inflação zero, a aquiquer pessoa, com conhecimento razoável da
sição desse tipo de bem seja onerada somente
matéria, diria ser a parcela dos juros que excom o percentual de um por cento ao mês,
cede àquela correspondente à desvalorização
motivo· porque dificilmente interpretaria a
da moeda.
norma constitucional em apreço da forma an26. A Constituição conceituou as taxas de
tes referida.
.
juros reais, segundo penso, a partir dessa
idéia, decidindo, de forma aparentemente ra30. Estas considerações são feitas para
dicaI, que na expressão estão "incluídas coidentificar as dificuldades em quantificar o
missões e quaisquer outras remunerações dipercentual máximo permitido na Constituireta ou indiretamente referidos à concessão
ção, para cada operação de crédito, e, consede crédito".
qüentemente, quanto está sendo cobrado de
27. Ora, o problema é que os valores cojuros reais pela instituição financeira. Está
brados a título de juros não são necessariaclaro que com os juros assombrosos existenmente discriminados, separando-se a parcela
tes no mercado, não é problemático considereferente à desvalorização da meoda e a relará-los acima do limite constitucional. O mestiva aos chamados juros reais, mesmo porque
mo não ocorre, quando se trata de concluir
'não há lei que assim o obrigue. Então deve
em quanto excedem o limite. Aí está o busílis.
ser definido qual o índice de desvalorização
3i. Por estas razões seria extremamente
permitido, se o do momento da contratação
conveniente que a cobrança de juros fosse
ou do momento em que vence o contrato.
regulada por ato normativo, permitindo não
Além disto é preciso ressaltar que são difesomente o controle concentrado, por essa
rentes os índices de correção monetária recoEgrégia Corte, que interpretaria os exatos
nhecidos no país e que eles não apresentam
termos do § 3", do artigo 192, da Constituição,
resultados uniformes. De se indagar se qualmas também que o controle difuso viesse a
quer deles poderá ser utilizado, pois que não
ser menos tormentoso, pois inegáveis são os
existe norma regulando a matéria. Por outro
problemas decorrentes da falta de norma relado, deve ser lembrado que a economia braguladora, que enfrenta a questão.
sileira é pródiga em violentas alterações dos
índices inflacionários, mês a mês, razão por32. Não me parece, no entanto, que a ineque, não apenas sob o aspecto jurídico, é
xistência de outras regras, além da Constirelevante definir se são igualmente admistuição, reduza a eficácia da norma proibitória
síveis os índices que vigoravam, quando se
inserida no § 3", do art. 192, da Carta Federal.
pactuou o empréstimo e quando ele se venA sua eficácia é plena, independente de lei,
ceu. Note-se que é possível a ocorrência de
pois os comandos necessários ela já estabeuma situação curiosa, prognosticada na atual
lece. A sua integração, evidentemente, não
conjuntura, qual seja a existência de uma posé fácil, mas terá que ser feita, através dos
sível deflação, o que teria de conduzir à coprincípios de interpretação admitidos pelo
brança de juros nominais negativos.
Direito. O que não é possível é deixar de
28. As situações acima estão sendo objeto ,aplicá-Ia, pelas lacunas existentes.
de exame, porque é indispensável constatar
33. Finalmente, deve ser esclarecido que
que a transposição de conceitos econômicos
a tipificação do crime de usura, prevista na
para o Direito não se reveste de simplicidade,
forma em exame, depende de lei, ainda que
mormente quando inédita a conceituação juregra penal já existe sobre a matéria. É que,
rídica e, especialmente, porque inseridã de
IJO caso, o tipo não se refere a "juros reais",
forma sumária na Constituição, em norma
conceito novo, que impede a adoção do disproibitiva, com desejado alcance imediato.
positivo legal existente.
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34. Em face do exposto o parecer é pelo
não cabimento da ação, e no mérito, pelo
reconhecimento da eficácia do § 3u do art.
192, da Constituição Federal.
BrasJ1ia, 27 de março de 1990. - Affonso
Henrique Prates Correia, Vice-ProcuradorGeral da República - Aristides Junqueira
Alvarenga, Procurador-Geral da República.

ATOS DA MESA
Exonerações

n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo art. l' da Resolução n" 14, de lu
de dezembro de 1975, resolve alterar, em parte,'o Ato de 6 de abril de 1990, publicado
no Diário do Congresso Nacional de 7 subseqüente, que designou INADI LIMA CESÁRIO DA SILVEIRA, Classe Especial, ponto
n" U:í56 e AURENILTON ARARUNA DE
ALMEIDA, Classe 1', Técnicos Legislativos,
para substituírem, sucessivamente, o Secretário de Comissão Permanente, CDDAS-101.2, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, em seus impedimentos eventuais, para considerá-los designados a partir de 26 de março do corrente
ano.
Câmara dos Deputados, 28 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no QSO das atribuições que lhe confere o art.
1", item I, alínea a, do Ato da Mesa n" 119,
de 30 de março de 1989, resolve exonerar,
de acordo com o art. 137, item I, § 1", item
II da Resolução n" 67, de 9 de maio de 1962,
combinado com o Ato da Mesa n'! 204, de
19 de junho de 1990, ANA CRISTINA HOLANDA ROLJM, do cargo de Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro PermaAPOSTILA
nente da Câmara dos Deputados, que exercia
Alteração
no Gabinete do Líder do Partido Comunitário Nacional, a partir de 23 de maio do·
Nos termos do art. 192, alínea b, da Resocorrente ano.
lução n" 67, de 9 de maio de 1962, o inativo
Câmara dos Deputados, 28 de junho de
PAULO JOSÉ MAESTRALI, a quem se re1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi- fere o Ato da Mesa de 24 de fevereiro de
dente da Câmara dos Deputados.
1981, alterado pelo de 19 de junho de 1986,
O Presidente da Câmara dos Deputados,
publicado nos Diários do Congresso Nacional
.no uso das atribuições que lhe confere o art.
de 10 de março de 1981 e de 28 de junho
1', item I, alínea a, do ato da Mesa n'! 119, de 1986, respectivamente, passa a ser conside 30 de março de 1989, resolve exonerar,
derado aposentado, a partir de 27 de junho.
de acordo com o art. 137, item I, § 1', item de 1989, no cargo de Técnico Legislativo,
lI, da Resolução nu 67, de 9 de maio de 1962, CD-AL-Oll, Classe Especial, Referência NS
combinado com o Ato da Mesa n" 204, de
25, de acordo com o art. 40, inciso I, da Cons19 de junho de 1990, JAIR VIEIRA TA- tituição da República Federativa do Brasil,
NNUS JÚNIOR, Adjunto Parlamentar, combinado com o art. 183, item IH, e 186,
Classe Especial, ponto n" 22.616, do cargo item I, alínea b, da Resolução n" 67, de 9
de Secretário Particular, CD-DAS-102.1, do
de maio de 1962, mantidas as vantagens conQuadro Permanente da Câmara dos Deputa- cedidas.
dos, que exercia no Gabinete do Líder do
Diretoria Geral, 25 de setembro de 1989.
Partido Comunitário Nacional, a partir de - Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral.
23 de maio dQ.corrente ano.
Câmara dos Deputados, 28 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, PresiCOMISSÕES
dente da Câmara dos Deputados.
Nomeação
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1', item I, alínea a, do Ato da Mesa n' 119,
de 30 de março de 1989, resolve nomear,
na forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, ANA LIMA
BORGES, para exercer, no Gabinete do Diretor-Geral, o cargo de Oficial de Gabinete,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo
art. 3' do Ato da Mesa n" 15, de 26 de maio
de 1987.
Câmara dos Deputados, 28 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.
Designações
O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea a, do Ato da Mesa n'
119, de 30 de março de 1989, observado o
disposto no § 2" do art. 136 da Resolução

Redações Finais
PROJETO DE LEI N° 3.979-B, DE 1989
Cria a Zona de Processamento de Exportaçãodo Município de Teófilo Otoni,
no Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica criada a Zona de Processamento de Exportação dO" Município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Aplicam-se no que couber, à Zona de Processamento de Exportação de Teófilo Otoni, as disposições contidas no Decreto-Lei nU 2.452, de 29 de junho de 1988, e
seu regulamento.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições ,em
conrtrário.
ComisSão de Constituição e Justiça e de
Redação, 28 de março de 1990. - Deputad.o
Theodoro Mendes, Presidente - Deputado
Rosário Congro Neto, Relator.
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PROJETO DE LEI Nu 4.248-B, DE 1989
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, as saídas de veículos automotores, máquinas, equipamentos, bem como de suas partes e peças separadas, quando destinados a utilização
nas atividades dos Corpos de Bombeiros,
em todo o território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Ficam isentas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, as saídas
de veículos automotores de qualquer natureza, máquinas, equipamentos, bem como de
suas partes e peças separadas, quando destinados a utilização nas atividades dos Corpos
de Bombeiros, em todo o território nacional.
Parágrafo único. É vedada a manutenção
do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente nas aquisições
dos insumos utilizados na fabricação dos produtos especificados no capnt.
Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
. Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. Deputado Theodoro Mendes, Presidente Deputado Nilson Gibson, Relator.
PROJETO DE LEI Nu 2.570-D, DE 1989
Dispõe sobre os planos de benefícios
da Previdência Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
PARTE I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
Art. 1" A Previdência Social tem por finalidade assegurar [los seus beneficiários os
meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo
de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Art. 2" A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios básicos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento a seus beneficiários;
11 - uniformidade e equivalência dos benefícios aos trabalhadores urbanos e rurais;
UI - seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios;
IV - inedutibilidade do valor dos benefícios;
V - eqüidade na forma de participação no
custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
•
VII - Caráter democrático da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
Art. 3" É criado o Conselho Nacional de
Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros:
1-4 (quatro) representantes do Governo
Federal;
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II-lO (dez) representantes da Sociedade
Civil, sendo:
a) 2 (dois) representantes dos aposentados
e pensionistas;
b) 2 (dois) representantes dos trabalhadores em atividade;
c) 3 (três) empresários;
d) 3 (três) especialistas em áreas de conhecimento pertinentes, em especial, Política Social, Atuária e Direito Previdenciário.
§ 1" O Conselho Nacional de Previdência
Social será presidido por um dos seus integrantes a ser designado pelo Presidente da
República.
§ 2' Todos os. membros serão nomeados
pelo Presidente da República, tendo os representantes da sociedade civil mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma
única vez em continuidade.
§ 3" Os representantes dos trabalhadores, aposentados, dos empresários e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais respectivas.
§ 4',' O Conselho Nacional de Previdência
Social reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre ou extraordinariamente, por iniciativa
de seu presidente, e requerimento de um terço de seus membros, caso em que o Presidente convocará reunião no prazo máximo
de 15 (quinze) dias.
§ 5' As despesas pessoais para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das entidades representadas.
Art. 4" Compete ao Conselho Nacional
de Previdência Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social;
II - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária" <;:m relação
à eficiência no uso dos recursos e eficácia
sociall
III- apreciar e aprovar às propostas orçamentárias e demais planos e programas da
Previdência Social;
IV - elaborar seu regimento interno.

PARTE II
Do Plano de Benefício
da Previdência Social
TÍTULO I'
Dos Regimes e Previdência'Social
Art. 5' A Previdência Social compreende:
I - O Regime Geral de Previdência Social; e
'
I I - O Regime Facultativo Complementar
de Previdêncià Social.'
'.
§ 1" O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de todas
as situações expressas no art. 1", desta lei,
exceto a de desemprego involuntário, objeto
de lei especial.
§ 2"' O regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei
especial.

TÍTULO II
Do Regime Geral de
Previdência Social
CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. 6" Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se em
segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste Capítulo.
. SEÇÃO I
Dos Segurados
Art. 7" É segurado obrigatório:
I - Como empregado:
a) o que presta serviço não eventual, de
natureza urbano ou rural, à empresa, sob dependência desta e mediante salário, inclusive
como diretor empregado; .
b) o contratado por empresa de trabalho
temporário, definida em legislação específica;
c) o que presta serviço sazonal de natureza
urbana ou rural a uma ou mais empresas;
d) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado
e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
e) aquele que presta serviço, no Brasil, a
missão diplomática ou repartição consular de
carreira estrangeira e a órgão a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídas o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legishição previdenciária do
País da respectiva missão diplomática ou repartição consular; e
f) o brasileiro civil que trabalha para a
União, no exterior, em organismos oficiais
brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado obrigatório na forma da legislação vigente do país
do domicílio;
" II - como empregado doméstico, aquele
'que presta serviço de natureza contínua a pessoa física, no âmbito residencial desta, em
atividade sem fins lucrativos;
11I - como empresário:
a) o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não' empregado, o membro
de conselho' de' administração de sociedade,
o sócio-gerente, o sócio-solidário, o sóciocotista que recebe pro labore e o sócio de
.indústria, de empresa urbana ou rural;' e
b) a pessoa física que, diretamente ou por
intermédio de preposto, explora atividade
agropecuária, pesqueira e de extração de minerais com auxílio de empregados permanen.tes;
IV - como trabalhador autônomo:
a) aquele que exerce, habitualmente e por
.conta próprià, atividade profissional remunerada de natureza urbana ou rura:!; e
b) aquele que presta serviço de natureza
urbana ou rural de caráter eventual a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
V - com~ equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação
específica:
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a) o ministro de confissão religiosa e o
membro de instituto de vida consagrada e
de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão
de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
b) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento
no Brasil, salvo quando amparado por sistema próprio de previdência social;
c) o brasileiro civil que trabalha no exterior' para organismo oficial internacional do
qual Q Brasil seja membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado,- salvo quando
amparado por sistema de previdência social
do país do local de trabalho; e
d) o médico residente, nos termos da Lei
n" 6.932, de 7 de julho de 1981;
VI - como trabalhadores avulsos, os estivadores, os consertadores de carga e descarga, os conferentes de carga e descarga, os
vigias portuários, os arrumadores e os trabalhadores de bloco e assemelhados que, agrupadosem sindicatos, prestem serviço a diversas empresas, sem vínculo empregatício; e
VII - como segurados especiais, o produtor rural, proprietário ou não, o garimpeiro,
o pescador artesanal e os que exercem essas
atividades, individualmente ou em regime de
economiafamiliar, ou ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiro's e filhos
maiores' de 14 anos ou a eles equiparados,
desde que trabalhem, comprovadamente,
com o grupo familiar respectivo.
§ l' Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social será obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas; observados os limites
de contribuição e de benefícios estabelecidos
nesta lei para cada: segurado.
§ 2" O aposentado do Regime Geral de
Previdência Social que permanece em atividade sujeita a este regime, ou a ela retoma,
somente tem direito, por Ocasião do afastamento, ao pecúlio especial, conforme o disposto nos arts. 76 a 79; desta lei, não fazendo
jus a outras prestações salvo as decorrentes
de sua condição de aposentado, observado,
em caso de acidente do trabalho, o disposto
no art. 115 desta lei.
§ 3' Considera-se economia familiar o
resultado cOncomitante àvaliável das'oma do
trabalho individual dos membros de uina família, exercido na mesma propriedade':
, § 4· A relação dos trabálhadores av~lsos
a que se refere o incivo VI do caput deste
artigo será ampliada sempre que o Ministério
do Trabalho reconhecer outras atividades
pertinentes a essa categoria.

Art. 8· Os servidores civis e militares da
União, 'dos Estados, do Distrito Fede.al, dos
Municípios ou dos Territórios, bem como os
das rc;spectivas a~tarquias e fundações, são
excluldos do Reglfie Geral de Previdência
Social, consubstanciado nesta lei, desd~ que
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estejam sujeitos a sistema próprio de previdência social.
§ 1" Caso esses servidores venham a
exercer, concomitantemente, uma ou mais
atividades abrangidas pelo Regime Geral de
Previdência Social, tornam-se segurados
obrigatórios em relação apenas a essas atividades.
§ 2" Entende-se como sistema próprio de
previdência social o que assegura, pelo menos, aposent~doria e pensão.
Art. 9" E segurado facultativo o maior
de 14 (quatorze) anos de idade que contribuir
para o Regime Geral de Previdência Social,
desde que não esteja enquadrado no art. 7'
desta lei.
§ 1" Incluem-se neste artigo.
I - o produtor, mesmo com a ajuda eventual de terceiros, o meeiro e o arrendatário
familiares em atividades que absorvam sua
força de trabalho e lhes garantam a subsistência;
11 - o garimpeiro ou o pescador e o assemelhado que, sem vínculo empregatício, trabalha em regime de economia familiar; e
IH - o integrant~ da família da pessoa referida no inciso I ou 11, que com ela trabalha,
observado o disposto no inciso I do § 3" do
art. 227 da Constituição Federal.
§ 2' Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições
de mútua depenctê"ncia e colàboração, sem
utilização de empregados, mesmo' com' ajuda
eventual de terceirós.·
. .. .
Art. 10. Consideram-se:
I - empresa a firma individual ou sociedade que, assumindo o risco de atividade econômica urbana ou rural, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal de serviço, bem
como os órgãos e entidades da administração
direta, indireta e fundacional; e
11 - empregador doméstico quem admite
a seu serviço, ~Íll finalidade .lucrativa', empregado doméstico.
, § 1," Equiparam-se a empresa, para os
efeitos desta lei:
.
I .,.- o empregador rural pessoa física, o
pescador e o garimpeiro que empregarem
mais de 10 (dez) trabalhadores;
11 - o trabalhador autônomo que remunera serviço a ele prestado por empregado
ou por, outro trabalhador autônomo;
IH - a sociedade civil de direito ou de fato,
inclusive o condomínio imobiliário definido
na LeÍn'4.591,'de 16 de dezembro de 1964,
associação de quálquer naa ~ooperativá
tureza, bem como a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeira e
os respectivos membros, em relação a segurado a seu serviço.
§ 2' A equiparacão prevista no parágrafo
anterior não altera as relações jurídicas entre
as cooperativas e seus associados comodisciplinadas na legislação competente.
Art. 11. Mantém a qualidade de segurado, independente..tente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
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11 - até 12 (doze) meses após a cessação das
contribuições, o segurado que deixa de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou está suspenso ou licenciado
sem remuneração;
111 - até 12 (doze) meses após cessar a
segregação, o segurado acometido de doença
de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado detido ou recluso;
V -até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; e
VI - até 12 (doze) meses, o segurado filiado facultativo que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.
§ 1" O prazo do inciso 11 é dilatado para
até 24 (vinte quatro) meses se o segurado
já tiver pago mais de 120 (cento vinte) contribuiçõe.s.mensais sem interrupção que acarrete a ôerda da qualidade de segurado.
§ 2;1 Estando o segurado desempregado
e comprovada tal condição em orgão próprio
do governo federal, os prazos previstos no
inciso H do caput deste artigo e no parágrafo
anterior ficam acrescidos de 12 (doze) meses.
§ 3'.' Para efeito de curatela, no caso de
interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social.
§ 4" Dentro.do prazo estabelecido no inciso VI deste artigo, não é aceito novo pagamento de contribuições sem que sejam pagas
as relativas ~o período da interrupção.
. § 5" Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva'todos os seus direitos perante a Previdência Social.
'
§ 6' A perda da qualidade de segurado
ocorre no 9' (nono) diado 2" (segundo) mês
seguinte ao do término dos prazos fixados
neste artigo.
SEÇÃO H .
Dos .Dependentes
Art. 12. São. beneficiários do Regime
Geral de Previdência Social, na condição'de
dependentes do segurado: .
I - o cônjuge, o companheiro, a companheira e o filho, de qualquer condição, menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido; e
H - a pessoa designad~, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de60 (se~senta) anos;
ou inválida.
§ l' Àos p~is e irm'ãos do segurado,
quando çesignadog,.não se aplicam os limites
de idade previstos ,no incjs9 H do caput deste
artigo.
§ 2' . Equiparam-se a filho, nas condições
do inciso I do caput deste artigo, mediante
declaração do segurado, o enteado; o menor
que, por determinação judicial, acha-se sob
a sua guarda; e o menor que se acha sob
sua tutela e não possui condições suficientes
para o próprio sustento e educação.
§ 3" Considera-se companheiro a pessoa
que manteve vida em comum com o segurado
pelo menos nos últimos 5(cinco) anos ou por
menor tempo, se teve com ele filho.
§ 4' A existência de dependentes mencionados no inciso I do caput deste artigo
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exclui do direito às prestações os da classe
seguinte, ressalvadas as seguintes hipóteses:
I - concorrência da pessoa designada com
filhos do segurado na inexistência do cônjuge
ou companheira; e
11 - concorrência da pessoa designada
com o cônjuge ou companheiro na inexistência de filhos menores.
§ 5' A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I do caput deste
artigo é presumida e a das demais deve ser
provada.
§ 6" Para os efeitos do inciso 11 do caput
deste artigo, não será exigida a dependência
econômica exclusiva.
SEÇÃO III
Das inscrições
Art. 13. A forma de inscrição do segurado e dos dependentes é estabelecida em
Regulamento.
§ 1" Incumbe ao segurado a inscrição de
seus dependentes, que poderão promovê-la
se ele falecer sem tê-Ia efetivado.
§ 2' O cancelamento da inscrição do cónjuge se processa em face de certidão de desquite, separação judicial ou divórcio sem direito
a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial,
transitada em julgado, pelo abandono do lar
voluntariamente há (cinco) ou mais anos.
§ 3'> A Previdência Social poderá emitir,
para produzir efeitos exclusivamente perante
ela Carteira de Trabalho e Previdência Social
para o trabalhador rural, autônomo, avulso
e os a ele equiparados, com a finalidade de
provar a filiação e assegurar o controle das
contribuições.
CAPÍTULO H
Das Prestações em Geral
SEÇÃO I
Das Espécies de Prestações
Art. 14. O Regime Geral de Previdência
Social compreende as seguintes prestações,
inclusive as relativas a acidentes do trabalho:
I - ao segurado:
.
a) aposentadoria por invalidez; .
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço e
abono de permanência em serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) auxílio-acidente;
g) auxílio-natalidade;
h) salário-maternidade; e
i) salário-família;
H - ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão; e
c) auxílio-funeral;
III - ao segurado e dependente:
a) pecúlio especial e acidentário;
b) serviço social; e
c) reabilitáção profissional.
Art. 15. As prestações relativas aosacidentes do trabalho são d~vidas aos segurados
e respectivos dependneÚ~s mencionados nos
incisos I, 11, V, alínea d, VI e VII do art.
7' desta lei, bem como aos presidiários que
exerçam atividade remunerada.
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Art. 16. Acidente do trabalho é o que
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço
da empresa ou pelo exercício do trabalhos
dos seguraos referidos no inciso VII do art.
7" desta lei, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte, a
perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária.
§ 1" A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais
de proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2" Constitui contravenção penal, punível com a pena de multa prevista no art. 19
desta lei, deixar a empresa individuais ou coletiva de cumprir as normas de segurança e
higiene do trabalho.
§ 3' É dever da emrpesa informar o trabalhador sobre os riscos da operação a executar e do p!oduto a manipular.
Art. 17. Equiparam-se ao acidente do
trabalho, nos termos do art. 18 desta lei, as
seguintes entidades mórbidas:
I - a doença profissional, assim entendida
a produzida ou desencadeada pelo. exercício
do trabalho peculiar a determinada atividade;
e
II - doença do trabalho, assim entendida
a adquirida ou desencadeada em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente.
Parágrafo único. Não será considerada
como doença do trabalho:
I - a doença degenerativa;
II - a inerente a grupo etário; e
III - a doença endêmica adquirida por segurados habitantes de região em que ela se
desenvolva, salvo comprovação de que resultou de exposição ou contato dire.to determinado pela natureza do trabalho.
Art. 18. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeito deste Capítulo:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou tenha produzido
lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no
local e no horário do trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro
de trabalho;
b) ofensa física, inclusive de terceiro;
c) ato de imprudência, de negligência ou
de imperícia de terceiro, ou'de companheiro
de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação du incêndio;
e
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de
força maior;
III - a doença' proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de
sua atividade; e
IV - o acidente sofrido pelo empregado,
ainda que fora do local e horário de trabaho:

a) na execução de ordem ou na realizçaáo
de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer
serviço à empresa;
c) em viagem a, serviço da empresa, seja
qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado;
d) no percurso da residência para o local
do trabalho, riu deste para aquela, qualquer
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado;
e) ocorrido durante o período correspondente à redução da jornada, no aviso prévio
de iniciativa do empregador; e
f) em viagem de estudo financiada pela
empresa, dentro de seus planos para melhoria
de mão-de-obra.
§ 1" Nos períodos destinados a refeição
ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras necessidades fisiológicas, no local do
trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.
§ 2' Não é considerada agravação ou
complicação de acidente do trabalho a lesão
que, resultante de acidente de outra origem,
se associe ou se superponha às conseqüências
do anterior.
§ 3'! Considerar-se-á como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data de comunicação desta à empresa ou, na sua falta, a da entrada do requerimento de benefício, a partir da qual será devida a prestação cabível.
Art. 19. A empresa deverá comunicar o
acidente do trabalho à Previdência Social até
o 2" (segundo) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena de multa
variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada
cobrada pela Previdência Social.
§ 1° O acidentado ou seus dependentes
receberão cópia da comunicação a que se refere este artigo.
§ 2' Na falta de comunicação por parte
ua empresa, podem formalizá-Ia o próprio
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu
ou qualquer autoridade pública, não vigorando nestes casos o prazo previsto neste artigo.
§ 3' A comunicação a que se refere o §
2" deste artigo não exime a empresa de responsabilidade civil e criminal decorrente dos
danos causados.
§ 4° Os sindicatos e entidades representativas de classe fiscalizarão a cobrança, pela
Previdência Social, das multas previstas neste
artigo.

SEÇÃOIl
Dos Períodos de Carência
Art. 20. Período de carência é o tempo
correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o
beneficiário faça jus ao benefício.
Art. 21. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência
Social depende dos seguintes períodos de ca-

rência, ressalvado o disposto no art. 22 desta
lei:
1- auxI1io-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-natalidade: 12 (doze) contribuições mensais;
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial:. 96 (noventa e seis) contribuições mensais.
Art. 22. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
I - salário-maternidade, salário-família,
pensão por morte, auxílio-reclusão, auxíliofuneral, pecúlio, serviço social, reabilitação
profissional e prestação por acidente do trabalho; e
II - auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral
de Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira, paralisia irreversível e incapacitante;
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondialoartrose anquilosante; nefropatia
grave; estado avançado de Paget (osteíte deformante); síndrome de deficiência imunológica adquirida (Aids); e contaminação por
radiação, com base em laudo pericial da medicina especializada.
Parágrafo único. A Previdência Social
poderá incluir na relação a que alude o inciso
II deste artigo outras morbidades que se configurem como de grave risco para o segurado
e a sociedade.
Art. 23. O período de carência é contado
da data da filiação do segurado ao Regime
Geral da Previdência Social.
Parágrafo único. O período de filiação
anterior à data da perda da qualidade de segurado não será computado para efeito de carência.
SEÇÃO IH
Do Cálculo do Valor
dos Benefícios
SUBSEÇÃO I
Do Salário·de-Benefício
Art. 24. O valor do benefício de prestação continuada, exceto o saláriq-maternidade, o salário·família e os benefícios decorrentes de acidente do trabalho, será calculado
com base no salário-de-benefícío.
Art. 25. Salário-de-benefício é a média
aritmética simples dos últimos salários de
contribuição relativos aos meSes imediatamente anteriores ao do início do benefício,
assim entendido:
I - para o auxílio-doença, a aposentadoria
por invalidez e o aUXIlio-reclusão, 1/12 (um
doze avos) da soma dos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores
ao do início do benefício até o máximo de
12 (doze), apurados em período não superior
a 18 (dezoito) meses; e
II - para os benefícios por tempo de serviço ou idade, 1136 (um trinta e seis avos) da
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soma dos salários de contribuição dos meses
imediatamente anteriores ao do início do benefício, até o máximo de 36 (trinta e seis),
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
§ I" Contando o segurado, conforme o
caso, com menos de 12 (doze) ou 36 (trinta
e seis) contribuições nos períodos máximos
citados, o salário-de-benefício corresponderá
à média aritmética dos salários de contribuição apurados.
§ 2" O salário-de-benefício não será inferior ao salário mínimo, nem superior ao limite
máximo do salário-de-contribuição na data
de início do benefício.
§ 3" Não será considerados, no cálculo
do salário-de-benefício, os aumentos salariais
não decorrentes de lei, promoção, disposição
de acordo ou dissídio coletivo ou normal geral
da empresa.
§ 4'.' Se, no período básico de cálculo, o
segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração é contada, consideradose como salário de contribuição, no período,
o salário-de-benefício que serviu de base para
o cálculo da renda mensal, reajustado este
nas mesmas bases do salário-de-contribuição,
não podendo ser inferior a 1 (um) salário
mínimo.
Art. 26. Todos os salários de contribuição computados no cálculo do valor do benefício serão atualizados monetariamente, mês
a mês, de acordo com os índices oficiais de
inflação, de modo a preservar seus valores
reais.
Art. 27. O salário-de-benefício do segurado que contribui em razão de atividades
concomitantes é apurado com base nos salários de contribuição das atividades exercidas
na data do requerimento ou do óbito, ou no
período básico de cálculo, observado o disposto no art. 25 desta lei e nas mormas seguintes:
I - quando o segurado, em relação a càda
atividade, preenche o período básico de cálculo, o salário de benefício é calculado com
base na soma dos respectivos salários-de-contribuição; e
II - quand~ não se verifica a hipótese do
inciso anterior, o salário de benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas:
a) o salário de benefício da atividade na
qual foi preenchido o período básico de cálculo; e
b) o percentual da média dos salários-decontribuição das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e os do período básico
de cálculo do benefício.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica
ao segurado que, em obediência ao limite
máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitalltes.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo
ao segurado que tenha sofrido redução do
, salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo do
salário-de-contribuição.

Art. 28. Para fins d~ apuração da renda
mensal"do benefício, por acidente do trabalho, entende-se como salário, vigente no dia
do acidente, o contratado para ser pago por
mês, dia ou hora, no mês do acidente, multiplicado por 30 (trinta), quando diário, ou por
220 (duzentos e vinte), quando horário.
Parágrafo único. Quando, entre o dia do
acidente e a data do início do benefício, ocorrer reajustamento por dissídio coletivo ou alteração do salário mínimo, a renda mensal
inicial do benefício será reajustada, nos mesmos níveis, não se admitindo a apllcação de
índices fracionados.
Art. 29. No caso de empregado que perceba remuneração variável, ou no de trabalhador avulso, o valor do benefício de prestação cont~nuada, por acidente do trabalho,
respeitado o percentual respectivo, será calculado com base na média aritmética simples:
I - dos 6 (seis) maiores salários-de-contribuição apurados em período não superior
a 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores ao acidente, se o segurado contar mais
de 12 (doze) contribuições; e
II - dos salários de contribuição compreendidos nos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores ao acidente ou no período de trabalho, conforme for mais vantajoso, se o segurado contar 12 (doze) ou menos contribuições nesse período.
§ 1,' Na hipótee de o segurado não possuir 6 (seis) salários-de- contribuição, nos períodos mencionados nos incisos I e II deste
, artigo, a média será apurada de acordo com
o número de salários-de-contribuição existente.
§,2" A média artimética prevista neste artigo, na hipótese de remuneração mista, aplica-se apenas à parte variável da mesma.
SUBSEÇÃO II
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 30. A renda mensal do benefício de
prestação continuada que substitui o saláriode-contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado não terá valor líquido inferior
ao salário mínimo nem superior ao do limite
máximo do salário-de-contribuição.
Art. 31. No cálculo do valor do benefício
são contadas as contribuições devidas, ainda
que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação
das penalidades cabíveis.
Art. 32. Ao segurado empregado que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possa
comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, é concedido o benefício de valor mínimo, devendo
esta renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos salários-de-contribuição.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, cabe ao sistema de previdência manter o cadastro do contribuinte segurado todos ,os informes necessários para o
cálculo da renda mensal dos benefícios.
Art. 33. Para os segurados empregados
domésticos e trabalhador avulso que, tendo
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satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovem
o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor
mínimo, devendo sua renda ser recalculada
quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições.
Art. 34. Ao segurado em gozo de aposentadoria, auxílio-doença ou auxílio-acidente e ao dependente que durante o ano recebeu
pensão ou auxílio-reclusão, é devido o abono
anual.
Parágrafo único. o abono anual é calculado, no que couber, da mesma forma que
a Gratificação de Natal dos trabalhadores,
tal éomo previsto na Lei n' 4.090, de 13 de
julho de 1962, e legislação subseqüente.
Art. 35. É garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, do auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, para
os trabalhadores rurais referidos nas alíneas
a e c do inciso I, e nos incisos IV e VII do
art. 7" desta lei.
SEÇÃO IV
Df' Reajustamento do
Valor dos Benefícios
Art. 36. O valor do benefício será reaj~stado sempre que for alterado o salário mí-,
nimo, a fim de manter o poder aquisitivo
do benefício na data da sua concessão.
§ 1" A atualização do valor das contribuições da previdência e da renda mensal
dos benefícios será feita sempre que o salário
mínimo for alterado, aplicando-se o ICVDieese e, na falta deste, utilizar-se-á o mesmo
índice de correção do salário mínimo.
§ 2" Nenhum benefício que substitua o
salário-de-contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá o valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 3' O primeiro reajuste de valor do benefício, após sua concessão, terá por base
a variação acumulada do índice referido no
§ 1" deste artigo.
§ 4' Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-debenefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos.
§ 5" O pagamento em atraso de parcelas
relativas a benefícios será atualizado de acor, do com a variação do IPC do período compreendido entre a data em que se tornou devido e a data do respectivo pagamento.
Art. 37. A Administração da Previdência Social responsabilizará a chefia do órg,ão
que der causa às despesas de atualização, pre, vistas no § 5" do artigo anterior, pelo ressarcimento das mesmas.
SEÇÃO V
Dos Benefícios
SUBSEÇÃO I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 38. A aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, é
considerado incapaz e insusceptível de reabi-
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litação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-Ihe-á paga enquanto permanecer nessa condição.
§ 1" A concessão da aposentadoria por
invalidez depende da verificação da condição
de incapacidade, mediante exame médicopericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se
acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2,' A doença ou lesão de que o segurado
já era portador ao filiar-se ao Regime Geral
da Previdência Social não lhe confere direito
à aposentadoria por invalidez, salvo quando
a incapacidade sobrevém por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
.
§ 3" O benefício é devido a contar do dia
imediato' ao da cessação do auxílio-doença,
ressalvado o disposto no §§ 4' e 5' deste artigo. '
§ 4' Cortcluindo a perícia médica inicial
pela existêhCia de incapacidade total e definitiva para o trabi!lho, a aposentadoria por invalidez 'será devida:
'
1- aos segurados referidos nos incisos I
e III do art. 7' desta lei, a partir do 16' (décimo sexto) dia do afastamento da atividade
ou a partir da data de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada
do requerimento decorrerem mais de 30 (trinta) dias; e
'
II -;- aos ~egurados referidos nos incisos lI,
:IV; V', Vle VII do art. '7' desta lei e aos
,facultativos, definidos no art. 9' desta lei, a
coptar da 'data em que se manifestou a incapacidadeou'do dia da entrada do requerimento,
se entre essas datas decorrerem mais de 30
(trinta) dias.
.
§5" Durante os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento da atividade por motivo
de invalidez, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o salário ou) ao segurado
empr~sári~, 'a remuneração:
§ 6' Em caso de doença que imponha segregação com-O
pulsória, ·a' aposentadoria será devida desde
a 'c;latada'segregação se confirmada por exame·médico de autoridad~ sanitária, independentemente da concessão de auxílio-doença.
Art. 39. A aposentadoria por invalidez,
observado o disposto na Seção UI deste Capítulo, consiste numa rend,a, mensal de 100%
(cem por ,cento) do s.alário .de benefício. ,
•§, 1" ,No caso de acidente do trabalho, o
valor da I aposentadoria corresponderá a
100% (cem por cento) ,dp,salário-de-contri'
buição do dia do acidente. .
§ 2' .Quando o segurado estiver em gozo
de auxílio-doença, o valor da aposentadoria
por invalidez será igual ao do auxilio-doença
se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo.
Art. 4Q. O valor da aposentadoria por
invalide~ do segurado que'necessite da assistência permanente de outra pessoa é majorado em30%(trinta ppr cento).
.p,arágrafo único. A·majoração de que
trata este artigo:
1- será devida aincla que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

U - será reajustada nas mesmas bases e
condições da mensalidade da aposentadoria;
e
III - cessará com a morte do aposentado,
não sendo incorporável ao valor da pensão.
Art. 41. Será cancelada a aposentadoria
por invalidez na data em que o segurado retornar voluntariamente à atividade.
Art. 42. Verificada a recuperação da.capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, serão observadas as normas seguintes:
I - quando a recuperação ocorrer dentro
de 5 (cinco) anos, contados da data do início
da aposentadoria por invalidez, ou auxíliodoença que a antecedeu, o benefício cessa:
a) de imediato, para o segurado empregado com direito a retornar à função que
desempenhava na empresa ao se aposentar,
na forma da legislação trabalhista, valendo
como ilocumento, para tal fim, o certificado
de capacidade fornecido pela Previdência Social; oU
b) após tantos meses quantos forem os
anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;
U - quando a recupareação for parcial, ou
ocorrer após o período do inciso I deste/artigo
<;lU ainda quando o segurado for deêlarado
apto para o exercício de trabalho diverso daquele que habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta
à atividade: '
a) pelo se!1 valor integral, durante 6 (seis) ,
meses contados da data em que é verificada
a recuperação da capacidade;
b) com' redução de 50% (cinqüenta por
cento) daquele valor, por igual período, seguinte ao anterior; e
.
c) com redução de 75% (setenta e cinco
por cento) também' por igual períodó seguinte, ao término do q'ual cessa definitivamente.
Parágrafo único. Em' qualquer hipótese,
o segurado somente poderá ser éonsiderado
apto pa'rá O trabalho depois' de submetido
a processo de reabilitação que lhe possibilite
o exercício de atividade na área' urbana oiJ
rural na qual tr~balhava anteriormente.
SUBSEÇÃO II
Da Aposentadoria por Idade
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U - para a concessão de benefícios, de valor superior a 1 (um) salário mínimo exigirse-á a comprovação de exercício de atividade
rural e efetiva contribuição, durante os últimos 96 (noventa e seis) meses anteriores à
data de entrada do requerimento do benefício.
§ 2' A comprovação do exercício de atividade rural far-se-á mediante a apresentação
de' um dos documentos a seguir:
I - contrato individual de trabalho;
U - contrato de arrendamento ou parce-'
ria;
III - declaração do empregador rural;
IV - declaração do ~indicato de trabalhadores da categoria e, em caso de pequenos
produtores em regime de economia familiar,
comprovante de cadastro do INCRA.
§ 3" A aposentadoria por idade será devida:
I - para o segurado empregado, inclusive
o doméstico:
a) a partir da data do 'desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até
90 (noventa) dias depois dela; ou
b) a partir do requerimento, nos demais
casos, e
II - para os demais segurados, a partir da
data da entrada do requerimento.
Art. 44. A aposentadoria por idade, observado o disposto na Seção lU deste Capítulo, consiste numa rendfl. mensal de 70%
(setenta por cento) do salário-de-benefício,
mais 1% (um por cento) deste por grupo de
12 (doze) contribuições, até o máximo de
30% (trinta por cento).
Art. 45. A aposentdoria por idade pode
ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumpridp a carência
e completado 70 (setenta) anos de idade, se
do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco)
anos, se do feminino, sendo compulsória, caso em que será garantidá ao empregado a
il]denização prevista na legislação trabalhista, considerada como data de resCisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior
à do início da aposentadoria.
SUBSEÇÃO III
Da Aposentadoria por Teinpo de Serviço
e do Abono de Permanência em Serviço

: Art. 46: A' aposentadoria por tempo de
Art. 43. A aposentadoria por iclad~ ~ devÍda ao seguradó ,que, cumprida a car~ncia , syrviçÇ> será devida, cumprida' a carência exiexigid lOl nésta lei, completa 65 (sessenta e cin- .gida nesta lei, ao segurado que completar
hámem; ou
30 (trinta) anos de serviço;
co) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta)
25 (vinte e cinco)' anos de seÍ'Viço, se mulher.
anps, se mulher.
.
Art. 47. Aaposentadória por tempo de
§ l' Para os trabalhadores rurais referiserviço, observado o disposto na Seção lU
dos nas alíneas a e c do inciso t e nos incisos
deste Capítulo, consiste numa renda mensal:
IV e VII do art. 7' desta lei e os ,referidos
I - para o homem: de 80% (oitenta, por
no § I' dó art. 9' desta lei, o limite de idade
previsto no caput deste rtigo será de 60 (ses- cento) do salário-decbenefício aos 30 (trinta)
senta) anos para o homem e 55 (cinqüênta im'os de serviço, mas 4% (quátro por cento)
e cinco) anos para a mulher, obed~cidos os, este para cada novo ano completo de ativi"
, dade, até o máximo de 100% (cem por censeguintes critérios: .
I - para a concessão, de benefícios de valor, to), ao~ 35'(trinta e cinco) anos de serviço;
"
,
superior a 1 (um) salário mfnimo exigir-se;á e·
U -para a mulher: de 80% (oitenta por
a comprovação de exercíco de ativida<ie rural
durante os últimos 60 (sessenta) meses ante- cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte
riores à data da entrada do requerimento do e conco) anos.de serviço, mais 4% (quatro
benefício, mesmo que de forma descontínlIa; por cento) deste. para cada novo ano com-

se

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

, Junho de 1990

pleto de atividade, até o máximo de 100%
(cem por cento) aos 30 (trinta) anos de serviço.
§ I' O segurado que, tendo direito à aposentadoria por tempo de serviço, optar pelo
prosseguimento na atividade faz jus ao abono
de permanência em serviço, mensal, que não
se incorpora à aposentadoria nem à pensão,
'
correspondendo a:
1-20% (vinte por cento) do salário-debenefício par o segurado que conte entre 30
(trinta) e 34 (trinta e quatro) anos de serviço,
e para a segurada que conte entre 25 (vinte
e cinco) e 29 (vinte e nove) anos de serviço;
II -25% (vinte e cinco por cento) do salário-de-benefício para o segurado com 35
(trinta e cinco) ou mais anos de serviço e
para a segurada com 30 (trinta) ou mais anos
de serviço.
§ 2' O abono de permanência em serviço
é devido a contar da data de entrada do requerimento, não varia de acordo com a evolução do salário-de-contribuição do segurado
e é reajustado na forma dos demais benefícios
de prestação continuada.

munhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fotuito.
Art. 50. O professor, após 30 (trinta)
anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de
serviço com renda mensal correspondente a
100% (cem por cento) do salário-de-benfício,
observado o disposto na Seção 111 deste Capítulo.
SUBSEÇÃO IV
Da Aposentadoria Especial

Art. 51. A aposentadoria especial será
devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta lei e sem exigência de limite de idade,
ao segurado que tiver trabalhado durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cin~o) anos,
conforme a atividade profissional, sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, na forma estabelecida
em Regulamento.)
§ I' A aposentadoria especial, observado o disposto na Seção III deste Capítulo,
consiste numa renda mensal correspondente
Art. 48. A data do início da aposentaao valor do salário-de-benefício.
doria por tempo de serviço é fixada da mesma
§ 2' A data de início do benefício é fixada
fotma que a da aposentadoria por idade, conforme, o disposto nos incisos I' e II do § 3' , da mesma forma que a dlil aposentadoria por
idade, conforme, o ~isposto l10S incisos I e
do art. 43 desta lei..
II do § 3' do art. 43 desta lei.
Art. 49. O tempo de serviço deve ser
§' 3" O tempo de serviço correspondente
provado na forma estabelecida em regula- , a atividade profissional exercida sob condimento, compreendido, além do corresponseja~ .ou, vepham a ser
ções especiais
dente às a.;vidades de qualquer das categoconsideradas prejudiciais à saúde ou à integririas de segurados de que tI:ata o art. 7' desta
dade é converiido, proporcionalmente, de
lei:
acordo com o tempo previsto para respectiva
1":- o tempo de serviço' militar, inclusive
apos'entadoria, para efeito de qualquer bene.
fício.
o vohíntário e o prevjs~o no § l' do art. 143
da Con~tituição F~dera), a,im:\a que. anterior
§ 4° É prejudicial à s'aiíde o trabalho em
à filiação ao R~gime Qeral de Previdência
turnos ininterruptos' de revéz'amento, sendo
Soci!!!, desde que não tenha,m sÍl;lo contados
gm:a.nti~·a· âp~~entad.o~ia ;de :q,ue : tr~t~ este
para a inatividade remuneraça nas F9rÇas.Ar- _ !;Irtlgo aos 25 (vmte e cmco) anos de atlVldade.
madas ou ~posentadoria no serviço público; , , §,5ó O Po'dei ExecutivopubJ'icará a relaII ---:-0 .tempo intlir~aladoem que o ,s~gu
ção da$ ,atividades que. 'dão díreito a aposenrado esteve em gozo de auxílio-doença ou
tadoria especial,' nela' incluindo 'obrigatoriaaposentadoria por invillidez; ,
mente todas as que figuram nos Decretos n'S
111 - o tempo de contribuição efetuada co53.831, de 25 de março de 1964, é 83.080,
. mo segurado facultativo" mesmo antes d~vi de 24 de janeiro de 1979, com os mesmos
gência desta lei; e
tempo,s .de s~rviços I1,e)es previstos.
IV - o tempo de serviço referente ao exer- , §. 6" Para o~ segurados empregados, tocício de' maridato eletivo federal,' estadual ou . 90S. os, pl:<ríódos 'de 'percepção dos adcionais
rilliniéipa:J; desde' que não tenha sido co~tado ' dejn.salubrjd,àde·ou'periCul?slda8é são consipara a inatividade remunerada nas Forçàs ArderMos, COmO de átivldade sob' çondições esmad'as óu aposeritadoria no'serviço público. / peciais, independentemente' de' cdnstarem,
, § '19 Sámente será averbado tempo de
o~ n~o da. relação a que alude o' parágrafo
serviço prestado 'quando não era obrigatória" anterior.
• § 7'; ,Os períodos de atividade comum
a filiação a6 anterior regiine de Previdência
que dão direito à aposentadoria por tempo
Social, mediante a indenização das contri):mições correspondentes; ressalvado o disde serviço são computados para aposenta,posto no' § 2'/ deste artigo, hás condições hoje
doria 'especial, com redução de 20% (vinte
.. ' . '
' por cento). ',estabeleéjdas:
"
. § 2' -O tempo de serviço' referente ao' , • Art: 52, . O período em que o trabalhador
exercício de atividade 'rural anterior ã CIata
intrgr~nte de _categoria 'profissional, enqua, de início desta lei é computado, iri&:pendendrada no ártigo anterior, permanece licentemente do recolhido de contribuições a ele' ciado do emprego, para exercer cargo de adcorrespondentes, exceto 'para efeito de carên-' minstraçao 'o de representação 'sindical, é
cía, na forma estabelecida em Regulamento.' 'contado para a aposentadoria especial, nas
§ 3' . Nâo é adm,itida, para contagem de' 'mesmas condições dos exercentes da ativi- .
tempo de serviço prova exclusivamente testedadé rejJreséritada.
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SUBSEÇÃO V
Do Auxílio-Doença
Art. 53. O auxílio-doença será devido ao
segurado que, após cumpridà, quando for o
caso, a carência exigida nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias.
§ I" Não é devido auxílio-doença ao segurado que se filia ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou lesão
invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevém por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença
ou lesão.
§ 2" O auxílio-doença é devido ao segurado
empregado ou empresário a contar d,o 16"
(décimo sexto) dia de afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 3" Quando requerido por segurado
. afastado da atividade por mais de 30 (trinta)
dias, o auxílio-doença é devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 54. O amalio-doença, observado o
disposto na Seção 11I deste Capítulo, consiste
numa renda mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por
cento) deste por grupo de 12 contribuições
mensais. até o máximo de 10% (dez por cento).
. / .
art. 55., O valor mensal do auxílio-doenW. no caso,qe ~cidente do trabalho, é de
100% (c~~ pÇJr cento) do salário-de-.contribflição do se,gu~ado, em vigor no dia do acidente, não podendo ser inferior a .igual porcentagem do seu salário-de-benefício.
Parágrafo único. Após a cessação do au. xílio-doença por acidente do trabalho e conI seqüente retorno ao trabalho, 4avendo agravamento da molé~tiaque resulte I\o rest;;lbelecimento do benefício, o novo salário-de-contribuição será co~siderado no cálculo, se mais
vantajoso.
Art. 56. Durante os primeiros'15'(quin-,
ze) dias de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe à empresa pagar
·ao segurado empregado o seu salário ou, ao
segurado empresário, a sua remuneração.
Art. 57. O segurado em gozo de auxíliodoença, insusceptíveI de recuperação para
sua ativiade habitual, deverá submetel"-se a
processo de reabilitação profissional para o
exercício de .butra.atividade,. não cessando
'o benefício até-queseja dado com0habilitado
para o desempenho da nova, atividade que
lhe garanta a subsistência ou, quando. consi-derado não recuperável, seja aposentado por
invalidez.
•
Parágrado 'único. Aplica-se ao auxíliodoença o disposto no parágrafo único do art.
,
42 desta lei.
Art. 58. O'segurado empregado em gozo
de auxílio-doença'é considerado pela empre: sa como licenciado:
Art. 59. AeII1presa que garantir ao segu, rado licença 'remunerada ficará obrigada a
pagar-lhe durante o período de auxílio-doen. ça a eventual diferença entre o valor deste
e a importância garantida pela licença.
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SUBSEÇÃO VI
Do Auxílio-Acidente
Art. 60. O auxJ1io-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente do
trabalho, resultar seqüela que implique:
I - redução da capacidade laborativa que
exija maior es{orço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independentemente de reabilitação profissional;
II - redução da capacidade laborativa que
impeça, por si só, o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém não
o de outra, do mesmo nível de complexidade,
após reabilitação profissional; ou
III -..,... redução da capacidade laborativa
que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
não o de outra, de nível inferior de complexidade, após reabilitação profissional.
§ 1\' O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá a um dos seguintes percentuais do salário-de-contribuição do segurado vigente no dia do acidente, não podendo
ser inferior a iguais percentuais do seu salário-de-benefício:
I -30% (trinta por cento), na hipótese do
inciso I do caput deste artigo; ou
II -40% (quarenta por cento), na hipótese do inciso II do caput deste artigo; oU
III-60% (sessenta por cento), na hipótese do inciso III do caput deste artigo.
§ 2" Quando o auxílio-acidente suceder
ao auxílio-doença acidentárió, os percentuais
acima serão aplicados sobre ó valor da última
mensalidade deste, se superior ao salário-debenefício.
§ 3" O auxílio-acidente será devido a
contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado.
§ 4" O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não relacionado com
o mesmo acidente não prejudica a continuidade do'recebimento do auxílio-acidente.
§ 5" Quando o seguradq falecer em gozo
de auxílio-acidente, a metade do valor deste
será incorporada ao valor da pensão se a morte não resultar do acidente do trabalho.
§ 6" Se o acidentado em gozo de auxJ1ioacidente falecer em conseqüência de outro
acidente, o valor do auxílio-acidente será somadp.ao da pensão, não. podendo a soma
ultrapassar o limite do § 2" do art. 25 desta
lei.
SUBSEÇÃO VII
Do Auxílio-Natalidade
Art. 61. O auxílio-natalidade é devido,
após J.2 (doze) contribuições mensais, à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de
sua esposa ou companheira não segurada, e
consiste em uma parcela .única no valor do
limite mínimo do salário-dé-contribuição.
§ I" O auxílio-natalidade, independentemente de convênio para esse fim, deve ser
pago pela empresa com mais de 10 (dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após
o parto, comprovado por certidão de nasci~

mento, mediante compensação, por ocasião
do recolhimento das contribuições previdenciárias mensais.
§ 2" O pagamento do auxílio-natalidade
deve ser anotado na Carteira de Trabalho
do empregado, conforme estabelecido em
Regulamento.
§ 3" O segurado de empresa com menos
de 10 (dez) empregados e os referidos nos
incisos II a VII do art. 7" desta lei receberão
o auxJ1io-natalidade no Posto de Benefício,
mediante formulário próprio e cópia da certidão de nascimento, até 48 (quarenta e oito)
horas após a entrega dessa documentação.
SUBSEÇÃO VIII
Do Salário-Maternidade
Art. 62. O salário"maternidade será devido à segurada empregada, à trabalhadora
avulsa, às referidas no inciso VII do art. 7"
desta lei e à empregada doméstica durante
28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa
e dois) dias depois do parto, observadas as
situações e condições previstas na legislação
trabalhista no que concerne à proteção à maternidade.
Art. 63. O salário-maternidade para a
segurada empregada ou trabalhadora avulsa
consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa,
efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, na forma estabelecida em Regulamento.
Parágrafo único. A empresa deve conservar os comprovantes dos pagamentos e os
atestados correspondentes para exame pela
fiscalização da Previdência Social.
Art. 64. O salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social:
I - à empregada doméstica, em valor cor-o
respondente ao súi último salário-de-contribuição;
II - às segurádas referidas no inciso VII
do art. 7" desta lei, no valor do salário mínimo.
Art. 65. Cabe à PrevidênCia Social fornecer ós atestados necessários, inclusive para
os efeitos trabalhistas de que trata esta Subseção.
SUBSEÇÃO IX
Do Salário-Família
Art. 66.. OsaÚirio-famíÍia será devido ao
segurado 'empregado, inclusive o doméstico,
ao segurado trabalhador avulso, qualquer
que seja Q valor e a forma de sua remuneração, e aos segurados mencionados no inciso
VII do art. 7" desta lei na proporção do número de seus filhos ou equiparados, nos termos
do § 2" do art. 12, menores de 14 (quatorze)
anos ou inválidos.
§ 1\' O aposentado tem direito ao saláriofamília, pago juntamente com a aposentadoria, nas mesmas condições deste. artigo.
§ 2" Aos empregados domésticos e aos
segurados referidos no inciso VII do art. 7°
desta lei o salário-família será pago diretamente pela Previdência Social..
Art. 67. O valor da cota do. salário-famllia por filho ou equiparado de qualquer
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condição corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o limite mínimo do
salário-de-contribuição mensal:
I -10% (dez por cento) para o que receber até 3 (três) salários mínimos;
II -5% (cinco por cento) para o que receber acima de 3 (três) e até 6 (seis) salários
mínimos;
III - 2% (dois por cento) para o que receber acima de 6 (seis) salários mínimos.
Art. 68. O salário-mínimo devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá
de elaborar as folhas correspondentes e de
distribuí-lo.
Art. 69. A cota do salário-família não será incorporada, para nenhum efeito, ao salário ou ao benefício.
Art. '70. Aplicam-se ao salário-família as
determinações contidas no parágrafo único
do art. 63 desta lei.
SUBSEÇÃO X
Da Pensão por Morte
Art. 71. A pensão por morte é deviêIa
ao conjunto dos dependentes do segurado
que falece, aposentado ou não, a contar da
data do óbito ou da decisão judicial, no caso
de morte presumida.
Art. 72. O valor da pensão por morte
será constituído do valor da aposentadoria
que o segurado recebia ou a mais vantajosa
a que teria direito se estivesse aposentado
na data do seu falecimento.
§ l° No caso de acidente do trabalho, o
valor mensal da pensão será igual ao do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior ao seu salário-debenefício.
§ 2" Se o segurado falecer antes de completada a carência de 12 (doze) meses, o valor
da aposentadoria base considerará a média
aritmética das contribuições realizadas, observado o disposto no art. 26 desta lei.
Art. 73. Quando houver mais de um
pensionista:
I - a pensão será rateada entre todos em
partes iguais; e
II - reverterá em favor dos demais a cota
daquele cujo direito à pensão cessa.
Art. 74. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação
de outro possível dependente, e qualquerinscrição ou habilitação posterior que importe
em exclusão ou inclusão de dependente só
produzirá efeito a contar da data da inscrição
ou habilitação.
§ l\'O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou
a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e
mediante prova de dependência econômica.
§ 2" O cônjuge divorciado ou separado
judicialmente ou de fato, que recebia pensão
de alimentos, COl)corre em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 12 desta lei.
Art. 75. São excluídos da pensão os dependentes em geral nos casos de morte ou
casamento, os filhos não inválidos ao comple-
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tarem 21 (vinte e um) anos de idade e os
pensionistas inválidos quando cessar a invalidez.
Art. 76. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial, decorridos 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória na forma desta Subseção.
§ 1" Mediante prova do desaparecimento
do segurado em conseqüência de acidente,
desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo.
§ 2" Verificado o reaparecimento. do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
SUBSEÇÃO XI
Do Auxílio-Reclusão
Art. 77. O auxílio-reclusão será devido,
no mesmo valor da pensão por morte, aos
dependentes do segurado recolhido à prisão
que não receber remuneração da empresa
nem estiver em gozo de auxílio-doença 0\1
aposentadoria.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão
do efetivo recolhimento à prisão.
SUBSEÇÃO XII
Do Auxílio-Funeral
Art. 78. Por morte do segurado. é devido
auxílio-funeral, ao executor do funeral, em
valor não excedente ao dobro do limite mínimo do salário-de-contribuição.
Parágrafo único. O executor dependente
do segurado recebe o valor máximo previsto.
SUBSEÇÃO XIII
Dos Pecúlios Especial
e Acidentário
Art. 79. O pecúlio especial será devido:
I - ao 'segurado que se incapacita para
o trabalho antes de ter completado o período
de carência;
li - ao segurado aposentado por idade
ou por tempo de serviço pelo Regime Geral
de Previdência Social que voltar a exercer
atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se afastar; e
III - ao segurado em gozo de benefício
no qual não foi computada a totalidade. das
contribuições efetuadas no período básico de
cálculo. .
Art. 80. O segurado aposentado que receber pecúlio especial e voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social somente poderá levantar o novo
pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados
da nová filiação.
.
, Art. 81. O pecúlio especial, nos casos
previstos nos incisos I eIl do art. 79 desta
lei, consiste no pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, antes do
vencimento do período de carência ou após
a nova filiação, conforme o caso, atualizadas
monetariamente.

Art. 82. Na hipótese do inciso III do art.
desta lei, o pecúlio corresponderá à soma
das parcelas não consideradas no cálculo do
benefício, sujeitas, também, a correção monetária.
Art. 83. O pecúlio acidentário será devido ao segurado ou a seus dependentes, em
caso de invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 84. O pecúlio acidentário consistirá
em um pagamento único de 7S% (setenta
e cinco por cento) do limite máximo do salário-de-contribuição, no caso de invalidez, e
de IS0% (cento e cinqüenta por cento) desse
mesmo limite, no caso de morte.
7~

SEÇÃO VI
Dos Serviços
SUBSEÇÃO I ,
Do Serviço Social'
Art. 8S. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos
sociais e os meios de exercê-los e estabelecer
conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica
da sociedade.
§ 1'.' Será dada prioridade aos segurados
em benefício por inca~acidade temporária e
atenção especial aos aposentados e pensionistas.
§ 2" Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizados intervenção
técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio
com empresa e pesquisa social, inclusive através de celebração de convênios, acordos ou
contratos.
§ 3" O Serviço Social terá como diretriz
a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações
e entidades de classe.
§ 4"'0 Serviço Social, considerando a
universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico às coordenações
de ação social dos Municípios na elaboração
e implantação de suas propostas de trabalho.
SUBSEÇÃOII
Dl\ Reabilitação Profissional
Art. 86. A reabilitação profissional e social deverá proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, ou deficiente físico ou mental, os meios
de reeducação e readaptação profissional e
social indicados para que possa participar do
mercado de trabalho.
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:
I - a assistência médica, abrangendo a
cirúrgica, a hospitalar, a ambulatorial, a farmacêutica e a odontológica;
li - o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para loco,moção quaI;ldo a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenua<\a por seu
uso;
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III - a reparação ou a substituição dos
aparelhos mencionados no inciso anterior,
desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;
e
IV - o transporte dó acidentado do trabalho, quando necessário.
Art. 8.7. A prestação de.que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório
aos segurados, inclusive aposentados e, na.
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, ao sseus dependentes.
Art. 88. Em localidade onde a Previdência Social não dispuser de recursos próprios
ou contratados, a empresa prestará ao segurado a assistência médica de emergência, e,
quando indispensável, a critério médico, providenciará a sua remoção para o serviço médico previdenciário mais próximo, sob pena
de responsabilidade civil e penal e da multa
prevista no art. 19 desta lei.
§ 1" Assistência médica de emergência é
a necessária ao atendimento do segurado, enquanto a Previdência Social não assumir a
responsabilidade por ele.
§ 2' A Previdência Sócial reembolsará a
empresa das despesas com a assistência de
que trata este artigo, de acordo com os padrões do local de atendimento.
Art. 89. Concluído o processo de reabilitação social e p~ofissional, a Previ<;lência Social emitirá certificado individual, indic,ando
as atividades que podem ser exercidas pelo
beneficiário, nada impedindo que este possa
exercer outra atividade para a quill se capacite.
Art. 90. A empresa com 20 (vinte) ou
mais empregados está obrigada a preencher
de2% (dois por cento) aS% (cinco por cento)
dos seus cargos com beneficiários reabilitados, na proporção abaixo, dando preferência
a seus ex-empregados:
I - até 200 empregados, 2% (dois por
cento);
li - de 20\a SOO, 3% (três por cenfo);
III - de SOl a 1.000, 4% (quatro por cento);
IV - de 1.001 em diante, S% (cinco por
cento).
§ l' A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado, ao final de
contrato por prazo determinado de mais de
90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato
por prazo indeterminado, só poderá qcorrer
. após a contratação de substituto de condição
semelhante.
§ 2" A Previdência Social deverá fornecer ao sindicato ou entidade representativa
dos empregados, semestra1mente ou quando
solicitada, a relação do total de empregados
e das vagas preenchidas por reabilitados e
deficientes habilitados, no prazo máximo de
S (cinco) dias.
SEÇÃO VII
Da Contagem Recíproca
de Tempo de Serviço
Art. 91. Para efeito dos benefícios previstos no Regimento Geral de Previdência
Social, é assegurada a contagem recíproca
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do tempo de contribuição ou de serviço nas
administrações públicas direta, ou indireta ou
fundacional e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diferentes sistemas de Previdência Social se compensarão
financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será devida pelos demais sistemas àquele a que o intesssado estiver vinculado ao
-requerer o benefício, na proporção dos respectivos tempos de contribuição ou-de servi'ço, na forma estabelecida em Regulamento.
, Art. 92. Observada a carência de 36
(trinta e seis) contribuições mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o tempo de serviço prestado
,à administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o
tempo de serviço prestado à administração
p'ública direta, autárquica e fundacional dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores a contagem do tempo de serviço em
atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 93. () tempo de contribuição ou de
serviço de que trata esta Seção será contado,
-observadas as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em do-·
bro ou em outras condições especiais;
II -'- é vedada a contagem de tempo de
serviço público com o de atividade privada,
quando concomitantes;·
III - não será contado por um sistema
o tempo de serviço utilizado para concessão
de aposentadoria pelo outro;
IV -'- o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência' Sociál só será contadó- mediante indenização da contribuiçao correspondente ao período 'respectivo, com os àcréscimos legai~;

e
,V - o tempo de serviço do segurado traba-Ihador rural, anterior fi data de início da vigência desta lei, será computado sem que seja
necessário o pagamento das contribuições a
. ele correspondente.
Art. 94. A aposentadoria por tempo de:
serviço,' Com contágem de tempo na forma
desta Seção, será concedida ao segurado após.
25 (vinte e cinco) anos cOlJlpletos de serviço,_
se do' sexo feminimo, e, se do masculino,
a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução pre-,
vistas em lei.
Art. 95. Quando a soma dos tempos de
serviço. do segurado ultrapassar 30 (trinta)
anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco)
anos, se do masculino, o. excesso não será
considerado para qualquer efeito._
'Art. 96. O benefício' resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Se-ção será concedido e pago pelo sistema a que
o interessado estiver vinculado ao requerê-lo,
e calculado na forma da respectiva legislação.

SEÇÃO VIII
Das Disposições Diversas
Relativas às Prestações
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sujeita o servidor responsável às penas administrativas cabíveis, além da multa prevista
no art. 19 desta lei.
Art. 111. A empresa, o sindicato ou a
entidade de aposentado devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se,relativamente a
seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício,
preparando-o e instruindo-o de maneira a ser
despachado pela Previdência Social;
II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, emcaminhando
à Previdência Social o respectivo laudo para
efeito de homologação e concessão de benefício que dependa de. avaliação de incapacidade;
III - pagar benefício;
IV - preencher documento de cadastro
e carteira a ser autenticada pela Previdência
Social; e
V - prestar outros serviços à Previdência
Social.
•Art. 112. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa,
do sindicato ou da entidade de aposentado
devidamente legalizada, correspondente aos
serviços previstos nos incisos II a V do artigo
anterior, ajustado por valor global conforme
o número de empregados ou de associados,
mediante dedução do valor das contribuições
previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.
'

Art. 97. Nenhum benefício ou serviço da
Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.
Art. 98. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito
às prestações não pagas nem reclamadas na
época própria, resguardados os direitos dos
menores dependentes dos incapazes ou dos_
ausentes.
Art. 99. A perda da qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos exigíveis para a concessão de aposentadoria ou pensão não importa em extinção
do direito a esses benefícios.
Art. 100. O tempo de serviço de que trata o art. 43 desta lei será considerado para
cálculo do valor da renda mensal de qualquer
benefício.
'
Art. 101. A concessão de auxílio para
tratamento ou exame fora do domícílio do
beneficiário será feita na forma estabelecida
em Regulamento.
Art. 102. Salvo quanto a valor devido à
Previdência Social e a desconto autorizado
por lei ou derivado da obrigação de prestar
alimentos reconhecida em senteça judicial,
o benefício não pode ser objeto de penhora,
arresto ou seqüestro.
Art. 103. _Será fornecido ao berieficiário
demonstrativo minuncioso das importâncias
Art. 113. O segurado em goio de bene- .
pagas, discriminando-se o valor da mensafício por incapacidade e o pensicinista inválidade, as diferenças eventualmente pagas,
lido ficam obrigados, sob pena de' suspensão
com o período a que se referem, e os descondo
benefício, a submeter-se aos exames médiefett,18dos.
tos
cos a cargo da Previdência Social, bem como
Art. 104. O benefício em dinheiro é paaos tratamentos e processos de reabilitação
go diretamente ao beneficiário, salvo em caso
profissional por ela proporcionados, exceto
de ausência, moléstia contagiosa ou impossio cirúrgico, que é facultativo. -bilidade de locomoção; quando é pago ao
. Par&grafo único. Ao aposentado por inseu procurador cujo mandato não terá prazo
validez que completar 50 (cin'qüenta) anos
superior a 6 (seis) meses,· podend() ser renode' idade não se aplica a norma contida no
vado.
caput deste artigo.
Art. 105. O benefício devido ao seguraArt. 114. Podem ser descontados dos bedo ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjugue, pai, mãe, tutor ou curador,
nefícios:
, I - o pagamento de benefício além do
admitindo-se, na sua falta e por período não
superior a 6 (seis.) meses, o pagamento a her- - devido; ,
deiro necessário, mediante termo de respon11 - o imposto de renda retid!} na fonte;
sabilidade firmadono.ato do recebimento,
111 - a pe.nsãd de alimentos decretada em
na forma do RegulameIito.. ' .
sentença judicial; e
,
Art. 106. O benefício poderá ser, 'pago
. IV - as cO!ltribuições devid.a~ pelo segurado à Previdência Social. .
mediante depósito em conta correIite.
Art. 107. O segurado menor podefirmar
Art. 115, Ressalvado o direito adquiri"
recibo de benefício, independentemente da
do, não será permitido o recebimento conjunpresença dos pais ou tutor.
to dos seguintes benefícios da Previdência SoArt. 108. O valor não recebido, em vida,
cial;
I - aposentadoria e auxílio-dpença;.
pelo segurado deverá ser pago aos seus de. II.,- 2 (duas) ou mais aposentadorias; e
pendentes habilitados à pensão por morte ou,
na falta deles, aos seus sucessores naforma'
III - aposentadoria e abono de permada lei civil, independentemente de inventário .'nência em serviço.
ou arrolàmento.
§ 19 O segurado em gozo ·de aposentaArt. 109. A falta de documentação não
doria que voltar a exercer atividade abranconstitui motivo para recusa do recebimento
gida pelo Regime Geral de Previdência Social
de requerimento de benefício.
fará jus, em caso de acidente do trabalho,
Art. '110. A recusa de fornecimento de
além da reabilitação profissional, ao auxílioacidente e ao pecúlio-acidentário.
protocolo ou comprovante de requerimento
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§ 2' Quando o acidente acarretar invalidez do aposentado, este poderá optar pela
. transformação da aposentadoria comum em
aposentadoria acidentária.
§ 3' Em caso de morte, será concedida
a pensão aoidentária quando mais vantajosa,
sem prejuízo do pecúlio-acidentário.
§ 4" O segurado aposentado pelo Regime Geral de Previdência Soci:;!1 que, tendo
ou não retornado à atividade, apresentar
doença profissional ou do trabalho relacionada com a atividade que antes exercia, terá
direito à transformação da sua aposentadoria
em aposentadoria por invalidez acidentária,
bem como ao pecúlio-acidentário, se atender
às condições desses benefícios.

PARTE III
Das Disposições Finais
e Transitórias
Art. 116. As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta
lei obedecerão ao rito sumaríssimo e serão
isentas de pagamento de custas e liquidadas
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código .de Processo Civil.
§ lp· As ações relativas a acidentes do trabalho serão processadas e julgadas pela justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, pelo rito sumaríssimo, correndo
durante as férias forenses.
§ 2" Sem prejuízo do disposto nesta lei,
o Código de processo Civil será aplicável,
inclusive quanto à perícia médica, à ação de
acidente do trabalho, nela compreendida a
ação revisional.
Art. 117. A autoridade previdenciária
deverá formalizar desistência ou abster-se de
recorrer nos processos judiciais sempre que
a ação versar matéria sobre a qual o Poder
Judiciário houver expedido Súmula de Juris- '
prudência favorável aos beneficiários.
Art. 118. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da
empresa ou de outrem.
Art. 119. Fica extinto o Programa de
Previdência Social aos Estudantes, instituído
pela Lei n' 7.004, de 24 de junho' de 1982,
mantendo-se o' pagamento dos benefícios de,
prestaçãb continuadà iniciado até a 'entrada .
em vigor desta lei.
ParágtafQ único. Àquele que vinha contribuindo regularmente para esse Programa
fica assegurada a devolução das contribuições
atualizadas monetariamente.
Art. 120. Mantidos os benefícios concedidos até a vigência desta lei, com valor não
inferior ao do salário mínimo mensal, ficam
extintos os regimes de previdência social instituídos'pela Lei Complementar n' 11~ de 25
de maio de 1971, e pela' Lei n" 6.260, de 6
.
de novembro de 1975.
• Art. 121. As prestações devidas aos excombatentes e ao ferroviário, servidor públi- .
co ou autárquico federal ou em regimt'l espe:
cial, que não optou pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, na forma da

Lein" 6.184, de 11 de dezembro de 1974,
bem como aos seus depend~ntes, serão objeto de legislação espeCÍfica, que disporá também sobre o seu custeio.
Art. 122. Para a entrada em vigor do pe-

Ano
de Entr. do Requerimento
Até
Até
Até
Até
Até
Até
Até
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ríodo de carência das apoSentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, previsto
no inciso II do art. 21 desta lei, observar-se-â
a seguinte tabela, levando-se em conta o ano
da data de entrada do requerimento:

Meses de Contribuição
Exigidos

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 em diante

60
66
72
78
84
90
96

Art. 123. A infração a qualquer dispoArt. 128.' ·Aossegurados qile, a partir da
sitivo desta lei, para.a qual não haja penali- instituição do Piso Nacional de'Salário, criadade expressamente cominada, sujeita o res- do peloDeéreto-Lei n' 2.351; de-7i de agosto
ponsável, conforme a gravidade da infração, . de 1987, tiveram seus salários de contribuição
a multa variável de um limite mínimo do salá-' vinculados ao Salário Mínimo de Referência
rio de contribuição até 100 (cem) vezes esse
é facultado o recolhimento, com juros e cormesmo limite.
reção monetária, de contribuição compleParágrafo único. A autoridade que red~z
mentar, decorrente·da utilização'.do valor do
ou' releva multa deve recorrer de seu ato para
Piso Nacional de Salário com base decQntria autoridade hierarquicam,ente superior, na , buição.
forma estebelecida em Regulamento.
§ l' O pagamento previsto no caput desArt. 124. Os recursos interpostos pela , te artigo, a ser· efetuado no parzo de ?O (noPrevidência Social em processos que envol- venta) dias da vigência desta lei, determinará,
vam prestações desta lei serão recebidos exa requerimento do ,interessado;' revi,são do
clusivamente no efeito devolutivo, cumprin- cálculo do benefício em cujo gozo se enéontre
do-se, desde logo, a decisão ou sentença,; o segurado.
· através de processo suplementar ou carta de
§ 2° Tratando-se de segurado empregasentença. " . ,
do, incumbe-lhe também·o pagamento da
Parágrafo único.. Ocorrendo ia' reforma parcela devida, pela empresa.· I .
da decisão, será suspenso o benefício e exoneArt. 129. APrevidência Sgcial.encamirado o beneficiárig de restituir valores recebi- , nhará ao Congliesso Nacional relatórios tridos por foT<;a·da liquidação condicionada.
mestrais detalhados sobre a implantação das
Art. 125. Serão respeitadas as aposenta- medidas previstas nesta lei.
dorias especiais, já deferidas até a data da
Art. 130. 'As,contribuições anteriores à
publicação desta lei, quanto às respectivas
data da entrada,em vigor desta lei, relativas
bases de cálculo para fixação dos valores coro, ' ao Pecúlio pre."isto nos arts. 79 a 82 desta
respondentes.
lei, regem-se pela legislação vigente à época
Art. 126.. Todas as aposentadorias e pen- de seu recolhimento.
sãeséoncedidas, após ,sde, outubro de 1988
Art. 131. .Mec(iante justificação proces'serão revistas pela Previdência Social, no pra-' sada perante 'afrevidência Social poderá ser
zo máximo de 90 (noventa) días,calculan-' ,suprida a falta é1e,dócumentoou'pJ;ovatló ato
do-se o benefício sobre a média'dos36 (trinta' ,de interesse dp QeIfeficiário ou da 'ernptesa,
e seis) últimos salários de contribuição, corri- salvo os sujeitós'a régistro público:
.
· gidos'monetariarilente mês a mês.
Parágrafo. único,:' Para corilprovãçãô de
Parágrafo único. No prãzo.de 90 (noven- ,tempo de serviço"ã justificação depenâerá
ta) dias da vigência desta lei, a Previdência' de início de próva'documental da época a
Social efetuará o pagamento, corrigido moser comprovada, salvo ocorrênCia de força
netariamente, da diferença entre o valor dos
maior ou caso 'fortuito.
benefícios pagos e o valor revisto na forma
Art. 132. Reger-Se-á pela respectiva le,do .caput deste artigo. '.
.
gislação especial 'à aposentadoria dbsaeroArt. .127. Agratificação natalina dos benautas, dos jornalistas profissionais e dós ex-,
neficiários da Previdência Social, relativa ao
combatentes. ' ,'". ,
ano de 1989,' terá por base a tenda do mês .: Art. 133.. I;>~s.decisões administrativas
· de ,deZembro, devendo ser paga em 60 (ses- relativas à matéria tratada nesta lei" caberá
· .s~ªtat~las após a publicação desta lei, corrh recurso às Junta~ de Recursos da prev.idência
gida monetariamente e calculada nos termos
Soçial
JRPS qu ao Conselho de Recursos
do ,parágrafo único doart:'34 desta lei.
da Pre~idência Social - CRPS, que o apre-l-
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ciarão em prazo não superior a 60 (sessenta)
dias, conforme disposto em Regulamento.
Art. 134. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no praL;o de 120

(cento e vinte) dias de sua publicação.
Art. 135. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 136. Revogam-se as disposições em
contrário.

Junho de 1990

Sala da ComissãO', 20 de junho de 1990.
- Presidente e Deputado Theodoro Mendes
- Relator e Deputado Nilson Gibson.

r--------------

MESA.,....-------~-------,

Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)

1 Secretário:
. LUIZ HENRIQUE (PMDB)

Suplentes:

. 29 Secretário:
EDME TAVARES (PFL)

FERES NADER (PTB)

1~

Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)
2\' Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

9

FLORICENO PAIXÃO (PDT)

3° Secretário:
CARLOS COTTA{PSDB)

ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)
JOSÉ MELO (PMDB)

4'" Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
-PMDBLíder
IBSEN PINHEIRO

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDTLíder
DOUTEL DE ANDRADE
Vice-Líderes

Vice-Líderes
Nelson Jobim
Osmundo Rebouças
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
Ubiratan Aguiar

Genebaldo Correia
José Tavares
Luiz Roberto Ponte'
Maurilio Ferreira Lima
Leopold? Souza

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFLLíder
RICARDO FIUZA
Vice-Líderes
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
Jofran Frejat

Erico Pegoraro
Etevaldo Nogueira
Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti
Osvaldo Coelho
José Santana de Vasconcelos

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA
,
-PSDB~

Líder
EUCLIDES SCALCO
Vice-Líderes

Brandão' Monteiro
Lysâneas Maciel
Miro Teixeira

Lúcio Alcântara
Beth Azize

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSLíder
AMARAL NETTO
Vice-Líderes
Aécio de Borba
Bonifácio de Andrada.

Darcy Pozza
Gerson Peres

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN~

Líder
RENAN CALHEIROS
Vice-Líderes
Arnaldo Fãria de Sá
Nelson Sabrá

Hélio Costa
Basílio Villani

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
-PTBLíder
GASTONE RIGHI
Vice-Líderes

Robson Marinho
Virgildásio de Senna
José Costa

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia
Elias Murad

Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

Valmir Campelo
Osvaldo Sobrinho

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

PARTIDOS DOS TRABALHADORES
-PT-

-PCB-

Líder
GUMERCINDO MILHOMEM
Vice-Líderes
Paulo Paim
Benedita da Silva
Eduardo Jorge

PARTIDO DEMOCRATICO CRISTÃO
-PDC.
Líder
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Vice-Líderes

José Maria Eymael
Fra,lcisco Coelho

Líder
ROBERTO FREIRE
Vice-Líderes ,

Fernando Santana

PARTI])O SOCIALISTA CRISTÃO
-PSCLíder
FRANCISCO ROLIM

Jairo Azi

PARTIDO LIBERAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

~PL~

-PSD-

Líder
AFIF DOMINGOS

Líder
CESAR CALS NETO

Vice-Líderes

José Geraldo

Augusto Carvalho'

Ricardo Izar

PARTIDO SOÇIALISTA
BR~SILEIRO

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

'-PSB-

-PRP-

,
Líder
JOSÉ CARLOS ~ABÓIA
Vice-Líder
Célio de Castro
Ademir Andrade

PARTIDO DAS REFORMAS SOCIAIS
-PRS-

Líder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

PARTIDO MUNICIPALISTA NACIONAL

Líder
MELLO REIS
Vice-Líderes

-PMN-

José da Conceiçao

Líder

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
.' ~PCdoBLíder
HAROLDO LIMA
Vice-Líder
'

JOÃO CUNHA

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
,-PTdoB-

Aldo Arantes

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST"
Líder
JOSE FERNANDES
Vice-Líder

Chico Humbert9

,

PARTIDO TRABALHISTA
RENOYADOR
-PTR-

Líder

Leonel Júlio

LÍDER DO GOVERNO
Renan Calheiros
Vice-Líderes

Líder

Assis Calluto

Antonio Carlos Konder Reis
Humberto Souto

Gidel Dantas

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antônio Britto - PMDB
Vice-Presidentes: Hélio Rosas - PMDB
Paulo Pimentel - PFL
Lysâneas Maciel - PDT

PDC
Leomar Quintanilha

PSB
Uldurico Pinto

Titulares
PMDB

Suplentes
Airton Sandoval
Aloísio Vasconcelos
Antônio Britto
Antônio Gaspar
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues·
Fernando Cunha

Hélio Rosas
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo
Luiz Leal
Maurício Fruet
Maurílio Fen,eira Lima

PMDB
Alarico Abib
Amilcar Moreira
Bete Mendes
Bosco França
Jorge Leite
Francisco Amaral
Manuel Viana

Osmir Lima
Percival Muniz
Ralph Biasi
Roberto Rollemberg
Tidei de Uma
1 v~ga
PFL

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
José Camargo
José Jorge

Maluly Neto
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Âtila Lira
Cláudio Ávila
Eraldo Trindade
Érico Pegoraro
PSDB
Acival Gomes
Fábio Feldmann

. Kayu Iha
Nelson Seixãs

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Paulo Marques
1 Vaga
Joaci Góes
Rose de Freitas

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

PDT
Luiz Salomão

Carlos Alberto Caó
Carlos Cardinal
PDS

PDT
Cristina Tavares
Lysâneas Maciel

Francisco Diógenes

Bonifácio de Andrada
Vivaldo Barbosa

1 va~a

PRN
Márcia Kubitschek

Jaime Campos
PTB
Antônio Salim Curiati

Gastone Righi

Féres Nader

PDS
Arnold Fioravante

PL
Ricardo Izar

Álvaro Valle
PT
Florestan Fernandes

PRN
Hélio Costa

Tarso Genro
PDC

José Carlos Martinez
Paulo Mourão

PSB
Abigail Feitosa
PTB
Ervin Bonkoski

José Elias
Secretária: Delzuite M. A. do Vale
Ramais: 6906 -" 6907 - 6908 - 6910
PL

Chagas Neto

Roberto Augusto

PT
Irma Passoni

Paulo Delgado

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Theodoro Mendes - PMDB
Vice-Presidente: José Dutra - PMDB
Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada - PDS

Titulares

PSB

Wagner Lago

PMDB
Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Lélio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Johim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

PCdoB
Aldo Arantes

PCB
Roberto Freire

PFL
José Thomaz Nonô
Mário Assad
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Ladin

Eliézer Moreira
Horáclo Ferraz
Jairo Carneiro
João da Mata
José Moura

PSDB
Arnaldo Martins
José Guedes
Jutàhy Júnior

Moema São Thiago
Plínio Martins
Sigmaringa Seixas

PDT
Bete Azize
Gonzaga' Patriota

SIlvio Abreu

Suplentes
PMDB
Antônio de Jesus
Antônio Mariz
Fernando Velasco
Genebaldo Correia
Ibsen Pinheiro
Ivo Cersósimo
. Jõsé Melo

José Mendonça de Moraes
Jovanni Masini
.
Lélio Souza
Samir Achôa
Ubiratan Aguiar
3 Vagas

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Aloysio Chaves
Eraldo Tinoco
Francisco Ben,iamin
Etevaldo Nogueira
Francisco Benjamin

Jesualdo Cavalcanti
Jesus Tajra
Paulo Pimentel
Oscar Corrêa
Sarney Filho
Stélio Dias

PSDB
PDS
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Ibrahin Abi-Ackel

Jorge Uequed
Rosário Congro Neto
Vicente Bogo

. Aécio Neves
Caio Pompeu
Egídio Ferreira Lima
PDT
Brandão Monteiro
Jorge Hage

Lysâneas Maciel
PDS

PRN
Dionísio Hage

Antônio Câmara

Adylson Motta
Jorge Arhage

José Luiz Maia
PRN

Roberto Vital
PTB
Benedicto Monteiro

Rubem Medina
PTB

Rodrigues Palma

Gastone Righi

Roberto Jefferson
PL

PL'
Ismael Wanderley

Adolfo Oliveira

Chagas Neto
PT

Marcos Formiga

1 Vaga

Plínio Arruda Si!mpaio
PDC
Francisco Coelho
Tarso Genro

José Genoíno

Roberto Balestra
PSB

PT

1 vaga
PCdoB
Haroldo Lima
PCB
Fernando Santana

PDC
Joaquim HÇ\ickel

José Maria Eymael
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 .:..... 6924

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Adolfo Oliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL
Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

PST
João Cunha

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

Titulares
PMDB
Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Marià Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Suplentes
PMDB
Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Jos~Freire

PFL
Eunice Michiles
Júlio Campos
'Sarney Filho

Simão Sessim
Victor Trovão
1 Vaga

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache
Paulo Silva

PDT

PSDB
Fábio Feldmaim
Geraldo Alckmin Filho

PFL
João Machado Rollemberg
lofran Frejat
Orlando Pacheco
PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Joaci Góes

Cris_tina Tavares

Raquel Cândido
PDS

Cunha Bueno

Gerson Peres
PRN

Fausto Rocha

PDT
Tadeu França

Lúcia Braga

PTB
1 vaga

PL
José Carlos Coutinho
PT

PDS
C!lrlos Virgílio

1 vaga

Benedita da Silva
PDC
Jairo Azi

PRN
Geraldo Bulhões

PSD
César Cals Neto
PTB

Roberto Torres
SEM PARTIDO
PL
Adolfo Oliveira

PT

Secretário: Inadi Lima Cesário da Silveira
Ramais: 6930 - 6931
..

Lurdinha Savignon

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL
PDC
Miraldo Gomes

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL
Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia-PMDB

Titulares

PFL

Antônio Veno,
Dionísio Dal-Prá

PMDB
Milton Lima
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
4 Vagas

Francisco Pinto
José Carlos Vasconcelos
Mattos Leão

PSDB

Dirce Tutu Quadros

PDT

Carlos Alberto Caó

PDS

Carlos Virgílio

João de Deus Antunes
Orlando Bezerra
Osmar Leitão
Sadie Hauache

Anníbal Barcelos
Furtado Leite
Luiz Eduardo

PSDB
Ziza Valadares
1 vaga
PDT
1 vaga

Paulo Ramos

PDS
1 vaga

Melo Reis

Tarzan de Castro
Felipe Mendes

PTB
PL

Osvaldo Almeida

PT

José Genoíno

PDC

Ottomar Pinto
Euclides Scalco

Geraldo Campos

PRN

'Daso Coimbra
PFL

Furtado Leite
Paes Landim
2 Vagas

Secretária: Marei Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COM1SSÃO DE ECOl\iOMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO
Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
, Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB
Ezio Ferreira - PFL
Luiz Salomão - PDT

Titulares
PMDB

PRN

Marcelo Cordeiro
Marcos Queiróz
Nestor Duarte
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi

Amilcar Moreira
Climério Velloso
Fernando Gasparian
Genebaldo Correia
Lúcia Vânia
Luiz Roberto Pontes
Luiz Vi~a N,eto

Mário de Oliveira

PTB
Farabulini Júnior

PL

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Levy Dias
,
.
João Machado Rollemberg

Rubem Branquinho

PT

José MOUifa
NilÍi Souza
Ronaro Corrêa
.'Stéiio 'Dias

Eduardo Jorge
PSDB
Dirce Tutu Quadros
Jayme Santana
José Costa

PDC
Sotero Cunha

PPB

Ronaldo César Coelho
Saulo Coelho

PDT

Leonel Júlio

Miro Teixeira

Artur Lima Cavalcanti
Luiz Salomão
SEM PARTIDO
PDS

Suplentes
Ge~aldo

Fleming
'l{élio Rosas-

PMI>B'

Cunha Bueno
8 Vagas

Felipe Mendes

PSC

PRN
Rubem Medina

Renato Johnsson

Aristides Cunha
Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

PTB
Milton Reis

Fábio Raunheitti

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
PL
Max Rosenmann

Afif Domingos

CULTURA E DESPORTO
Presidente: Carlos Sant' Anna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB
Álvaro Valle - PL
Sérgio Brito - PDC

PT
Vladimir Palmeira

Titulares
PMDB

PDC
Ottomar Pinto

PSB
Raquel Capiberibe

Antônio de Jesus
Bete Mendes
Bezerra de Melo
Carlos SanfAna
Délio Braz
Fausto Fernandes

Maguito Vilela
Paulo Almapa
Paulo Sidney
Ubiratan Aguiar
Valter Pereira
I vaga

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Eraldo Tinoco
Jesualdo Cavalcanti

João Alves
José Queiroz
Sandra Cavalcanti

PSC
Francisco Roiím

Suplentes
PMDB
Aluizio Campos .
Expedito ~achado
Irajá Rodrigues
Ivo Vanderlinde
João Carlos Bacelar
José Maranhão
Julio Costamilan

Luis Viana Neto
Manoel Moreira
Paulo Zarzur
Roberto Brant
Rosa Prata
1 Vaga

.

PSDB
Anna Maria Rattes
Artur da Távola

Celso Dourado
Hermes Zaneti

PFL
Manoel Castro
Victor Fontona
I vaga

Benito Gama
Costa Ferreira
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira

PDT
Jorge Hage

Márcio Braga

PSDB
Darci Deitos
José Carlos Grecco
José Serra

Koyu lha
Virgildásio de Senna

PDS
Aécio Borba

Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha
César Maia

Sílvio Abreu
PRN

PDS
Adauto Pereira

/ Gerson Peres

Geovani Borges

Jayme Campos

PRN
Basílio Villani
Valmir Campelo

Nelson Sabrá
PTB
1 Vaga

PTB
Sólon Borges dos Reis

PL
José Geraldo
!

Sérgio Werneck

[João Paulo Pires

Álvaro Valle
PDC

Ademir Andrade

PL

PT

COMISSÃO DE' FINANÇAS

PT
Florestan Fernandes

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL
José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

PDC
Sérgio Brito

Titulares

PCdoB
Lídice da Mata

PMDB

I~mael Wanderley

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta'
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

PTR

PRP
Adhemar de Barros. Filho

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Gilson Machado

Suplentes

Manoel Castro
Mussa Demes
Oscar Correa
Rita Furtado

PMDB
DJenal Gonçalves
Doreto Campanari
Francisco Carneiro
Harlan Gadelha
Airton Cordeiro
Alceni Guerra
Christóvam Chiaradia
Eliezer Moreira

Henrique Eduardo Alves
Mária Lúcia
Rita Camata
4 Vagas
PFL

PSDB

Octávio Elísio
Plínio Martins

PDT

Lúcio Alcântara

Enoc Vieira
Ney.Lopes
Victor Trovão

Rose de Freitas
Saulo Queiroz

PDT
César Maia
Chagas Duarte

Moysés Pimentel

Robson Marinho
Ziza Valadares
Tadeu França

PDS
José Lourenço

José Luiz Maia

PDS

Adylson Motta

Arnold Fioravante
Arnaldo Faria de Sá

PRN

PRN
Basílio VilIani

Flávio Rocha

José Carlos Martinez

PTB

Fábio Raunheitti

PL

Roberto Augusto

PTB
Féres Nader

Paulo Mincarone

PT

Paulo Delgado

PDC

Jonival Lucas

PL
PCdoB

Eduardo Bonfim
Edivaldo Holanda

Antero de Barros

PSDB
Edmundo Galdino
José Carlos Grecco
José Serra

PCN

SEM PARTIDO

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramais: 7010

Sérgio Werneck

José Geraldo

PT
Luíz Gushiken

PDC

PFL

Jonival Lucas

Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Iberê Ferreira

PSB

'Milton Barbosa
Salatiel Carvalho
1 Vaga

Sérgio Naya
PSDB

Suplentes
PMDB
Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro '

Mauro Campos
Octávio Elisio

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro
JO,sé da Conceição
Manoel Ribeiro'
Nelson Jobim
6 Vagas

PDT
Raquel Cândido

José Maurício

PFL
Nam Souza
Alysson Paulinelli
Sandra Cavalcanti
Amido de Oliveira
Simão Sessim
João Alves
Waldeck Ornélas
José Mmdonça Bezerra
PSDB
Adroaldo Strek
José Costa
Gabriel Guerreiro
Ronaldo Cezar Coelho
Jayme Santana
PDT
Paulo Ramos
Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira
PDS
Victor Faccioni
Arnold Fioravante
PRN
Hélio Costa
Francisco Sales
PTB
Joaquim Sucena
José Elias
PL
Max Rosenmann
Paulo Roberto
PT
Vladimir Palirieira
PDC
José Marial Eymael
PSB
1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhã,es
Ramais: 6959 - 6960

PDS
Victor Faccioni

1 vaga

PRN
José Gomes

Marluce Pinto

PTB

PL
Maurício Campos

Virgílio Guimarães

Albérico Filho

PT

PDC

PCdoB

COMISSÃO DE MINAS

1 vaga

E ENERGIA
Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB
Maurício Campos - PL
Victor Faccioni - PDS

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Titulares
PMDB
',,,,,'"

\ndrade
",1
,dJdanha
A1val" Antônio
(.".,ar.1<" Ben,evides
Ed,'
Moreira

li

,Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viàna
Vingt Rosaao
1 Vaga

--------..;;...--

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

Suplentes

PFL

PMDB
Alovsio Vasconcelos
Hilirio Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Rita Furtado
1 Vaga

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

Francisco Benjamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

PSDB

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Maria de Lourdes AbadÍa
Virgildásio de Senna

PDT
Celso Dourado
Jutahy Júnior

Roberto D'Avila

Bacayuva Cunha

PDT
Luiz Salomão

Bocayuva Cunha
PDS

PDS
Amilcar de Queiroz

Adylson Motta
Bonifácio de Andrada

Aécio de Borba
PRN
Geovani Borges

PRN

PTB

Daso Coimbra

José Egreja

Márcia Kubitschek

PL
Assis Canuto

PTB

PT

Carrel Benevides

José Genoíno

João de Deus Antunes

PDC
Gidel Dantas
PCB

PL

Augusto Carvalho

Jones Santos Neves
PST

João Cunha
PT
Luiz Inácio Lula da Silva

PLP
Ubiratan Spinelli
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
.Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN
Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

'. SEM PARTIDO

PMDB
Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Leopoldo Besson p
Marcos Lima

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Melo Freire
Naphatali Alves de Souza
Osmir Lima
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB
Matheus Iensen
Maurício Nasser
.
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda
.

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 Vagas

PFL

PSDB
Paulo Pimentel
Salatíel Carvalho
Vinícius Cansanção

Angelo Magalhães
José Thomaz Nonô
José Tinoco
Luís Eduardo

Jorge Uequed
Ruy Nedel

Carlos Mosconi
Elias Murad

PSDB
Moema São Thiago
Sigmaringa Seixas

Euclides Scalco
Hermes Zaneti

PDT
Nelson Aguiar

Floriceno Paixão
Lúcio Alcântara

PDT
Vivaldo Barbosa'

José Maurício
PDS

Cunha Bueno

Ary Valadão
PRN

PDS
Nosser de Almeida

1 Vaga

Renato Johnsson

Geraldo Bulhões
PTB

Roberto TOlTes

Solon Borges dos Reis
PL

PRN
Fausto Rocha

Arnaldo Faria de Sá

Rubem Branquinho
PT

PTB

Virgílio Guimarães

Roberto Jefferson

Joaquim Sucena

PDC
Sotero Cunha
PSB

PL

Domingos Leonelli
·José Carlos Coutinho

PCdoB
Manoel Domingos
PPB
Leonel Júlio

PT
. Benedita da Silva

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 - 6994 - 6995

PDC
Borges da Silveira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Joaquim Sucena - PTB
Vice-Presidentes: Roberto·Jefferson - PTB
Walmor de Luca - PMDB
Jorge U~qued - PSDB

PSB
Abigail Feitosa

PCdoB
Haroldo Lima

Titulares
Suplentes

PMDB

PMDB
Manoel Viana
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Rezende
Rita Camata
Walmor de Luca

Alarico Abib
Djenal Gonçalves
Genésio Bernardino
Ivo Lech
José Viana
1 Vaga

PFL
Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Érico Pegoraro
Jofran Frejat

Orlando Pacheco
Paulo Marques
Pedro Canedo

Bezerra de Melo
Carlos Sant'Ana
Célio de Castro
Eduardo Moreira

Ivo Mainardi
Mauro Sampaio
Oswaldo Lima Filho
5 Vagas
PFL

Annibal Barcellos
Eunice Michiles
Horácio Ferraz

José Lins
José Queiroz
Orlando Bezerra

PSDB
. Antônio Carlos Mendes Thame
Geraldo Alckmin Filho

Maria de Lourdes Abadia
Nelson Seixas

PDT
Carlos Cardinal
Lúcia Braga

Márcio Braga

PTB

PDS
Antônio Salim Curiati,

Mello Reis

Gastoné Righi

Mário de Oliveira

José Luiz de Sá

PRN
Dionísio Hage

PL

PTB
Farabulini Júnior

Ervin Bonkoski

PT

PL
Paulo Paim

José Luiz de Sá
PT
Eduardo Jorge
PDC

PDC

Miraldo Gomes

1 Vaga
PSB

Raquel Capiberibe
PCdoB
Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramais: 7018 - 7019 - 7021 -7022

PCB
Augusto Carvalho

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
,
Vice-Presidentes: Carlos Alberto' Caó - PDT
Eurico Ribeiro - PRN

PMDB
Carlos Vinagre
Luiz Roberto Pontes
Jorge Gama
Nilson Gibson

Titulares
PMDB
Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

Domingos Leonelli
Franciscõ Amâral
Haroldo Sabóia
José Melo
José Tavares

Suplentes
Franc.isco Amaral
Osmundo Rebouças
Uldurico Pinto
.3 Vagas
PFL
Arnaldo Prieto
Evaldo Gonçalves
José çamargo

Maluly Neto
Osmar Leitão
1 Vaga
PSDB
Nelton Friedrich
Vilson Souza

José Guedes
. Myriam Portella
PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PDT
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza
1 Vaga

Lisâneas Maciel

Floriceno Paixão
PDS

José Lourenço

Darcy Pozza
PRN

PSDB
António Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

Flávio Rocha
Francisco Kuster
Geraldo Campos

PTB
Mendes Botelho
PL
Jones Santos Neves
PT

PDT
Carlos Alberto Caó

Amaury Müller

Irma Passoni
PDC
Eduardo Siqueira Campos

PDS
PCB

OmarSabino

Artenir Werner

Roberto Freire
PSC
PRN
Eurico Ribeiro

Francisco Rolim
Secretario: José Roberto Nasser Silva
'Ramais: 6986 - 6987 - 6988 ~ 6989 7004 - 7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,
DESENVOLVIME~TO URBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes
PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS
Chist6vam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Moisés Avelino
Paulo Almada
'Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
i Vaga

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas 'Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck Ornéllas

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

, Álvaro Antl')nio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flavio Palmier da Veiga
-lturival Nascimento
José Ulisses

Mauro Campos
Ruy Nedel
PDT

Edésio

Fria~

Lúcio Alcântara
PDS
Telmo Kirst

José Luiz Maia
PRN
Eurico Ribeiro

Raul Belém
PTB

PSDB
Aciva! Gomes
Darcy Pozza

Lézio Sathler
Myriarri Portella

Marluce Pinto

Paulo Mjncarone
PL

Ismael Wandf<rley

Marcos Formiga

PDT
Brandão Monteiro

PT
Edésio Frias

LurQinha Savignon
PDC
Uomar Quintanilha

Darcy Pozza

Joaquim Haickel
PCdoB

PDS
Jorge Arbage

1 vaga
Secretária: Iole Lazzarini
Ramais: 6972 - 6973 - 6974

PRN
Freire Júnior

Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho

Valmir Campelo

Composição
MEMBROS DO·CONGRESSO

PL
Paulo Roberto

Assis Canuto' --

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas'

1 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).

Jairo Azi

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputa.dos
Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXEÇUTIVO,
Charles Curt Mucller
Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende
José Carlos Mello
,Pedro José Xavier Matoso

2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR OPROJETO DE LEI N~ 1.506/89, QUE
','INST!TUI NO~AS GERAIS DE PROTEÇÃO
A INFANCIA E A JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
19 Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
29 Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. RJ
3' Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB PA

SENADORES

Tituhlres
PMDB
lrapu~ Costa Júnior

José Fogaça
João Calmon
Mansueto de Lavor
MáÍcio Lacerda
PFL

Jorge Bornhausen
Lourival Baptista

Alexandre Costa
João Lobo
PSDB
Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

José Richa

Titulares
Nilson Gibson
Rita Camata

João Castelo
Sandra Cavalcanti

PTB
Louremberg Nunes Rocha

PSDB
Arthur da Távola

Robson Marinho

PDC
Leopoldo Peres

PDT

Nelson Aguiar

Suplentes

PDS

Jorge Arbage

PMDB

PRN

Mauro Benevides

Dionísio Hage

Severo Gomes

PTS

, Benedicto Monteiro
.J3en~dita

PDS
Roberto Campos
PRN

,PFL

Airton Cordeiro',
Salatiel Carvalho

PDT
Mário Maia

PMDB
'Antônio Mariz
Hélio Rosas
'Maria Lúcia

Nabor Júnior
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar

PFL
Odacir Soares

PT
da Sirva

Suplentes
PMDB
, Asdrubal Bentes
Carlos Benevides
Jorge Gama

Jovani Masini
Murilo Le,ite

PSDB
Pompeu de Souza
PDC
Mauro Borges',
PSB

PFL

, Átila Lira
Eunice Michiles

Jamil Haddad
Mário Assad

DEPUTADOS

PSDB

Rosário Congro Neto

Titulares
Rose de' Freitas

PDT
Tadeu França

PDS,

1 vaga

PRN
" Eurico Ribeiro

'PTB
Jayme Palíarin
PT
Eduardo Jorge
Secretário: Luiz'César'Lima Costa
, Ramal: 7Q§1 e 7066., '

~OMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Presidente:
',' Dep: CidC~í:va\h~':'"PMoB '....:... MA

Vice.Presidentes~, Sen: João Lobo i

PFL - PI: ' ,
Dep. Ziza'Valadares-PSDB ...c..M:G
Dep. J066Luíz. Maia - PDS - PI

PMDB
Manoel Moreira
Marcos Lima
Marcos Queiroz
Nilson Gibson Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto'
Santinho Furtado
Tidei Lima
Ubiratan Aguiar
Walmor de Luca'

Cid Carvalho ,"
Domingos Juvenil
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo ~ersósimo",
João Carlos Bicelár
José Dutra
José Maranhão
José Tavares
Lúcia Vânia
PFL
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Etevaldo Nogueira
Francisco Dornelles
Humberto Souto
João Alves

Jo~é

Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana

PSDB
Saulo Queiroz
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

Aécio Neves
Darcy Deitos
José Serra
Maria de Lourdes Abadia
PDT
César 'Maia
Gonzaga Patriota

Lúcio Alcântara
Miro Teixeira
PDS

Darcy Pozza
Felipe Mendes

Jorge Arbage
José Luiz Maia
PRN

Basílio Villani
José Carlos Vasconcellos

Renato Johnsson
PTB

Carrel Benevides
Fábeio Raltl1heitti

FérerNader

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Telefones: 311-6938 (Secretaria)
223-2945 (Presidente)
311-6937
311-6942/43 (1" Vice-Presidente)
311-68-41 (Relator-GeraI)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE·
lUR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N~ 1 DE 1988, QUE "INSTITUI
A PENA DE MORTE E DÁ OUTRAS PROVI·
DÊNCIAS".
Dep. Aloysio Chaves - PFL
Presidente:
l' Vice-Presidente: Dep. Gilson Machado - PFL
2' Vice-Presidente: Dep. Artur da Távola - PSDB
3' Vice-Presidente: Dep. Leopoldo Souza - PMDB
Relator: Dep. Arnaldo Moraes - PMDB

PL
José Geraldo

Titulares
José Luiz de Sá
João Paulo

Arnaldo Moraes
João Natal
José Dutra

Roberto Balestra

Aloysio Chaves
Manoel Castro

PT
Irma Passoni
PDC
Gidel Dantas
Abigail Feitosa

PSB

Gonzaga Patriota

PST

Arnaldo Faria de Sá

PMDB
Jovanni Masini
Neuto de Conto
Ruy Nedel
2 Vagas

Jofram Frejat
José Queiroz
PSDB
Francisco Küster
PDT

Roberto D'Avila

Farabulini Júnior
José Carlos Coutinho

Agassiz Almeida
Harlan Gadelha
José Melo
Júlio Campos
Annibal Barcellos

PDS

Arnaldo Martins

PRN

Miro Teixeira
Arnold Fioravante

Telmo Kirst
Fausto Rocha

PDS
PRN
PTB
PL
PT
PDC
Suplentes
PMDB

José Egreja
PL
Sérgio Werneck
PT

Roberto Jefferson
Assis Canuto
Tarso Genro
Borges da Silveira

Vladimir Palmeira
PDC

Secretário: Silvio Sousa
Ramais: 706617067

Lélio Souza
Osvaldo Macedo

PFL
Evaldo Gonçalves
PSDB
PDl
PDS
PRN

Roberto Vital
PTB

Miraldo Gomes

José Serra

José GenQino
José Maria Eymael

PFL

Anna maria Rattes

Gilson Machado

PSDB

Amaral Netto

Suplentes

Átila Lira
Furtado Leite

PFL

PDT

Chico Humberto

Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sab6ia

Leopoldo Souza
Theodoro Mendes

Artur da Távola

PCdoB
Manuel Domingos

PMDB

PTB
PL
PT
PDC

Moema ·São Thiago .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N9 4.086/89. QUE
"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA AGRÍCOLA"
Presidente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL
I" Vice-Presidente Deputado Saulo Queiróz - PSDB
2" Vice-Presidente Deputado Nelton Friedrich - PDT
3\' Vice-Presidente Deputado Freire Júnior - PRN
Relator Deputado Paulo Macarini - PMDB

PMDB
Paulo Macarini
Raimundo Bezerra
Sérgio Spada
Samir Achôa
Waldir Pugliesi
PFL
Ney Lopes
Osvaldo Coelho
Victor Fontana
Vinícius Cansanção

Alysson Paulinelli
Dionísio Dal Prá
Jonas Pinheiro
Mussa Demes

PMDB
Geraldo Fleming
IturivaI Nascimento
José Freire
José Tavares
Jovanni Masini
Maria Lúcia

Nyder Barbosa
Raimundo Rezende
Roberto Rollemberg
Rospide Netto
Santinho Furtado
PFL

Titulares
Hilario Braum
Ivo Mainardi
Ivo Vanderlinde
João Resek
Jorge Vianna
Nilso Sguarezi

Suplentes

Lael Varella
Horácio Ferraz
Jacy Scanagatta
Jairo Carneiro

Messias Góis
Narciso Mendes
Pedro Ceolim
Ronaro Corrêa
PSDB

Edmundo Galdino
Lezio Sathler
Gabriel Guerreiro

Maurício Fruet
Koyu Iha
PDT

Silvio Abreu
Cristina Tavares

Tarzan de Castro
PRN

PSDB
Vicente Bogo
Saulo Queiroz

Adroaldo Streck
Celso Dourado
Fábio Feldmann

José Gomes

Francisco Sales
Cleonâncio Fonseca
PDS

PDT
Amaury Müller
Carlos Cardinal

Nelton Friedrich

PTB

PRN
João Agripino

Freire Júnior
Raul Belém

1 vaga

Osvaldo Bender

Jayme Paliarin

Roberto Jefferson
PT

PDS

Plínio Arruda Sampaio
Amilcar Queiro?

Victor Faccioni

PDC

PTB

Francisco Coelho
Roberto Cardoso Alves

José Egreja

PL

PT
Mozarildo Cavalcanti

Antero de Barros

PSB

PDC
Paulo Mourão

João Herrmann Neto
PL

PRS

Oswaldo Almeida
PSB

Roberto Brant
PCdoB

José Carlos Sabóia
PRS

Aldo Arantes
PST

Rosa Prata
PC doB

Expedito Machado

Manuel Domingos
PST
Chico Humberto

Secretário:

26 DE JUNHO DE 1990

DIÁRIO 'DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
{Inclusas as despesas de correio via terrestreJ

SEÇÃO I (amara cios Deputados)
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Cr$ 1.069,00

seçAo II (Senado Federal)
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Cr$ 1.069,00
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Praça dos Três Poderes - CaIxa Postal 1.203 - Bl'a$íIIa - DF
, .

CEP: 70160.

MaJores Informações pelos telefones -(061 ),311-3738 e 311-3728
na Supervisão de AssinatUras e Dlstrtbulção de Pubkações """;Coordenação
• Atendimento ao Usuário.
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MACHADO DE ASSIS EAPOLlTlCA
Livro de crônicas de Machado de Assis sobre o Senado do Império.
Apresentação do Senador NELSON CARNEIRO, Presidente do Congresso Nacional; dos escritores
Austregésilo de Atha~de, Afonso Arinos, Afrânio Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Same~, Josué Montello, Marcos Vinicius Vil~a, Ra~mundo Faoro.

"Política, como eu e o meu leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar ·da águia e o rasgado de um vôo? Além de ilógico seria
crueldade."

(DRJ, 1-11-1861)
"Cada Ministro gosta de deixar entre outros trabalhos um que espeCifique o seu
nome no catálogo dos administradore~."
'va do Sesquicentenário

(DRJ,10-12-1861)

Edição co~emorattd Machado de Assis.
de Nasc\mento e

"Deve-se supor que é esse o escolhido do
Partido do Governo, que é sempre o legítimo."

(DRJ, 10-11-1861) .

.,

"

"Em que tempo estamos? Que País é este?"

(DRJ, 12-6-1864)

"Se eu. .nagalerianão
posso, dar um
berro,
".
,
.
onde é que ~i dedàr? Na'rua, feito maluco?"
~,

;

~

(A Semana, 27.11-1892)
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REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 96
(outubro a dezembro ,de 1987)
Está circulando o n 96 da Revista de Informaçãoj..egislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de ~dições Téc~icas~ênado Federal.
Este número, com 3.52 páginas, cOfltém as seguintes maténas:
9

Os dilemas instit~ionais no Bra!il - Ronaldo Poletti
A ordem êstatal e legalist~L A política como Estado e o
direito como lei - Nelson 'Saldanha
Compromisso Constit4inte -;-,-.Carlos Roberto Pellegrino
Mas ql,Jal Constituição? - Torquato Jardim
Hermenêutica constitucional - Celso Bastos
Considerações sobre os rumos do federalismo nos Estados Unidos e no Brasil - Fernanda Dias Menezes
de Almeida
Rui Barbosa. Constituinte - Rubem Nogueira
Relaciones y convenios de las Provincias·con sus Municlpios. Con el Estado Federal y con Estados extranjeros
- Jesús Luis Abad Hernando
Constituição sintética' ou analítica? - Fernando Herren
Fernandes Aguillar
.
Constituição americana: moderna aos 200 anos - Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
A Constituição dos Estádos Unidos - Kenneth L. Penegar
A evolução'constitucional portuguesa e suas relações com
a brasileira - Fernando Whitaker da Cunha .
Uma análise sistêmi.ca do conceito de ordem ecoriômica
e saciáI - Diogo d~. Figueiredo Moreira Neto e
.. Ney Prado
A Intervenção do Estado na economia - seu processo
e ocorrência históricos - A. B. Cotrim Neto
O processo de apuração do abuso do poder econõmico
na aRJallegislação do CADE -José Inácio Gonzaga
Franceschini
Unidade €l. dualidade da magistratura - Raul Machado
Horttl

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
Senado Federal,
Anexo I. 229 ançlar
Praça dos Três Poderes.
CEP 70160 --;- Brasília. DF
Telefones: 1311 ~578 e
(j(11-3579

Judiciário e-minorias -

Geraldo Atanba

"

DíVida externa do Brasil e a argüição de sua inconstitucIOnalidade - Nailê Russomano
O Ministério Público e a AdvocaCia de Estado - Pioto
Ferreira
Responsabilidade civil do Estado - Carlos Mário da Silva
Velloso
Esquema5 pnvatístlcos no direito administrativo - J. Cretella Júnior
A sindicância administrativa e a punição disciplinar - Edmir Netto de Araújo
A vinculação constitucional. a recornbilidade e a acumulação de empregos no Direito do Trabalho - Paulo
Emllio Ribeiro de Vilhena
Os aspectos juridicos da inseminação artificial e a disciplina
jurídica dos bancos de esperma - Senador Nelson
Car:neiro
Casameoto~e famílja na futurá Constituição brasileira: a
contribuição alemã - João Baptista Villela
A evolução social da mulher - Joaquim 1.ustosa Sobrinho
C/!; seres monstruosos em face do direito romano e do
clvillJ1oderno - Sílvio Meira
Os direitos intelectuais na Constit~ição "1r Carlos Alberto
Bittar
O direito autoral do ilustrador na literatura infantil - Hildebrando Pontes Neto
Reflexões sobre os rumos da reforma agrária no Brasil
- Luiz Edson F,,!chin

Assinatura

.--.-

(Jl dos dev~rão ser acompanhadOs de cheque nominal à Subsecretaria·de Edições Técnícas
uo Senauo Federal ou de vale postal ;emetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775
Atende-s~Ltambém. pelo sistema de reembolso postal.
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REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 97
(janeiro a março de 1988)
Está circulando o n9 97 da Revista de Informação Legislativa, peri.6dico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número. com 342 páginas. contém as seguintes matérias:

Os cânones do direito administrativo -

J. Cretella Jú·

nior
A Constituição e a administração p.ública na 'Itália -

Um·

Deformalização do processo e deformalização das controvérsias - Ada Pellegrini Grinover
Os meios moralmerite legítimos de prova - Luis Alberto

berto Alegretti

Thompson Flores Lenz

Constituição portuguesa - Celso Bastos
Perspectivas da organização judiciária na futura Constituição Federal - José GuiJherme Villela
Ministério Público do Trabalho - José Eduardo Duarte

Provas ilícitas no processo penal ~ Maria da Glória
Uns da Silva Colucci e Maria Regina- Ceifara Silva

5IIad
A renegociação da dívida externa e o respeito à soberania
nacional - Arnoldo Wald
Recurso em matéria tributária - Geraldo Ataliba
Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e
segurança pÚblica - uma análise sistê~ica - Diogo de Fi·

gueiredo Moreira Neto
O acidente de Goiânia e a responsabilidade civil '1uclear

- Carlos Alberto Bittar
O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão
de futuro - Clóvis V. do Couto e Silva
O nascituro no Código Civil e no direito constituendo
do Brasil - Silmara J. A. Chlnelato e Almeida
.

À venda na Subsecretaria
de Edições Téqnicas Senado Federal. Anexo I.

229 andar-

Decreto-Lei n9 201/67: jurisdicionalização do processo
ou liberdade procedimental? - José Nilo de Çastro
Pontes de Miranda, teórico do direito" - Clovis Rama-

lhete

.

Espaço e tempo na concepÇão 'do direito de Pontes de
Miranda - Nelson Saldanha'
Norberto Bobbio e o positiviSr:T1O jurídico -,AlaQr Bar-

bosa
Direito Educacional na formação do administrador - Edi·

valdo M. Boaventura
Os direitos. conexos e as sitefclções nacionais -

José

de Oliveira Ascensão
O contrato de edição gráfica de obras escritas e musicais

-Antônio Chaves

Assinatura
para 1988
(n 9S 97 a 100):

Praça dos Três Poderes.
CEP"70160 - Brasília. DF Telefones: 311-3578 e 311-3579

Os pedidos -deverão ser acompanhados de ch(3que norninal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.
Atende-se. também. ~ema de reembolso posfi11.

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATNA N9 98
(abril a junho de 1988)
Está circulando o n 9 98 da Revista de Informação Legislat;iva, periódico
trimestral de pesquisajurídica editado pela Subsecretariade Edições Técnicas
do senado Federal.
Este número, com 466 páginas, contém as seguintes matérias:

EDITORIAL

Centenário da Abolição da Escravatura
SESS!O SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL

Comemoração ~o centenáiio da Abolição
COLABORAÇÃO

Aspectos econôniicos do processo abolicionista - Mircea Buescu
A fàmllia na Constitúição - Senador Nelson Carneiro
Fonte' de legitimidade da Constituinte - Geraldo Ataliba
A ConstituiçãQ' e o caso brasileiro - Ed,uar!io Sil~à CO$ta , .
A vocação do Estado unitário no Brasil - Orlando Soares
Da: arbitragem.' ,e seu conceito categork.I '''':''J áetf!lla Ji:tnior ,
O juízo àrbitral no direito br~ileiro - Clóvis v: do Couto e Silva,
Grupo econômico e direito do trabalho - Paulo Emílio R de Vilhena
iiacia el abolicionismo de la saOción capital en Espana - Antonio .
Béristain
As cláusulas contratuais gerais, a proteção ao consumidor e a lei pornlguesa Sobre a matéria - Francisço dos SOr11:to~ Amaral Ne(o '. . '.
De1ineamento~ hist6ricos do processo civil romano - Sílvio' Meira
destinatário do sistema brasileiro de patentes - Nuno Tomaz Pires

°

dê Carvalho"

.

A po.l1tiéa de 'informática e a Lei n 9 7.646, de 18·12·87 -

Antônio

Chaves
A lei do ~ojtWar(! -

Carlos Alberto Bittar

ARQ:U:ryO
, Lei do VeJ)tré-Livre, Lei' dós' Sdagenáfíos e Lei Áurea trilogia.abolieiohista--"'"- Bmnea B.orges -G6esBa1eaj
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REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISlATNA N9 99
(julho a setembro de 1988)
Está circulando o n 9 99 da Revista de Informação Legislativa, periódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.
Este número, com 332 páginas, contém as seguintes matérias:
EDITORIAL
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quarenta Anos Decorridos - Beatriz Elizabeth Caparal Gontijo de Rezende
COLAlJORl\ÇÃO
Reflexões sobre o valor jurídico das Declarações Universal e Americana
de Direitos Humanos de 1948 por ocasião de seu quadragésimo aniversário
-Antônio Augusto Cançado Trindade
'. '
'
O Poder Judiciário e, a tutela do meio ambiente - M.in(stro Sidnçy
Sanches
Dever de prestar contas e responsabilidade administrativa: concepções
alternativas. Evolução de conceitos e aplicação' na administração pública
bráSileira - Daisy de Asper Y Valdés
Constituinte e Constituição - Jarbas Maranhão
Direito administrativo inglês - ].CretellaJúnior _
O reerguimentoeconõmico (1903-1913) "':":"'Mirce'a'Buescu
Costume: forma de expressão do direito pos~ti~o -;- 'M;à"'ta Vinagre'
Os direitos individuais .:-José Luiz Quddros fI,'e Mqgálhiuis'
A arte por computador e o direito de autor'-"- étirlos Alberto Bittar'
Victimologiá Y criminalidad viole~ta en 'Espaõa - Miguel Polaina' fijavatTete
', Participaçãoda comunidade na área penitenciária -Necessidade 'de
melhor apoio legal---:- Arrnída Bergamíni M iotto
. ,Á convei-são4a dIvida ~ Amoldo Wald
, ,',Sélección yformación deI personal peniteitéíario 'Argentina - Juan
Luis Savioli
'
, ',á' problema teórico das lacunaS e- a' defesa do consuniíClor. O caSO
do àrt. 159 do Código Civil-José Reinaldo de Lima Lopes
Criminalidade e política criminal - FranCisco de Assis Toledo
. As eleições municipais de 1988 - Adhemar FetTeira Maciel
,A 'legislação agrária, e ó federalismo, leis federais e leis estaduais'JoiéMotta Maia "
.
Mudança política e política de desenv!Jlvimento regional no Brasil desde
o ano de 196 ~ "':"":'llorts B'abro eJurgen Zepp
Âtos polít.cos e atos de governo. Realidaqes diversas" segun,do a teçt:.Ía
tetraédrlca do direito e do Estado - Marques Oliveira
'
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