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Belo Horizonte, terça-feira, 3 de janeiro de 1995 

ATA 

ATA DA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1994 
Presidência dos Deputados José Ferraz 

. e Sebastião Helvécio 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Leitura do Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais na 4a Sessão Legislativa Ordinária 
da 12a Legislatura - Comunicações: Comunicação da Comissão 
de Representação Instalada com a Finalidade de Visitar as 
Instalações das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB -. 
no Município de Caldas - Oradores Inscritos: Discurso da 
Deputada Maria Elvira- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Leitura de comunicação apresentada - Discussão e votação de 
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nQs 868 e 1.114/92, 1.460 e 1.854/93, 2.056, 2.088, 2.155 e 
2.272/94; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Prosseguimento da 
votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
22/92; votação da Emenda nQ 17; questões de ordem; rejeição; 
votação da Emenda nQ 18; questão de ordem; rejeição 
Palavras da Deputada Maria Elvira - Questões de Ordem 
Discussão e votação de pareceres de redação final: Pareceres 
de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nQ 22/92 e 
do Projeto de Lei nQ 2.000/94; aprovação; questões de ordem; 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 2.209/94; 
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva -Ambrósio Pi~to- Antônio Carlos Pereira-
Antônio Fuzatto -Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio 
Pinheiro Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas-
Elisa Alves - Ermano Batista- Francisco Ramalho- Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio Homero Duarte 
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo 
-José Bonifácio- José Braga- José Laviola- Kemil Kumaira 
-Márcio Miranda- Maria Elvira- Maria Olivia- Mauro Lobo 
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
- Tarcísio Henriques- Wanderley Àvila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

-O Deputado Geraldo Rezende, 2Q-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

Leitura do Relatório de Atividades da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 12ª Legislatura 
o Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (Lê o Relatório de 

Atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 12ª 
Legislatura, que será publicado em outra edição. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

COMUNICAÇÕES 
- Nesta oportunidade é encaminhada à Mesa comunicação da 

Comissão de Representação Instalada com a Finalidade de 
Visitar as Instalações das Indústrias Nucleares do Brasil 
S.A. - INB -, no Município de Caldas. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira. 
A Deputada Maria Elvira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Sra. Deputada Maria Olívia; pretendo fazer um discurso como 
Líder da Maioria nesta Casa. Agora, neste Pequeno Expediente 
de uma reunião ordinária, gostaria de fazer dois 
comentários. Não poderia deixar passar esta oportunidade, 
uma vez que hoje é praticamente o último dia desta sessão 
legislativa. 
Li, na "Gazeta Mercantil" de hoje, uma notícia que me 

deixou muito feliz. Trata-se da decisão do nosso Estado de 
privatizar o Banco de Crédito Real. Nunca entendi por que 
Minas Gerais tinha tantos Bancos estaduais. Defendemos, sim, 
uma instituição oficial para qualquer Estado e para a União, 
mas não uma proliferação de instituições financeiras 
estatais, que custam muito ao Governo. Recentemente, o 
Conselho Monetário Nacional autorizou, pelo voto nQ 202, que 
o Governo de Minas fizesse uma injeção de recursos, ainda 
que pequena, no Banco de Crédito Real. É hora de acabar com 
isso. Não há razão para Minas Gerais investir dinheiro em 
Bancos. Eduardo Azeredo ainda nem tomou posse, e eu quero 
começar cumprimentando o Governo mineiro pela decisão de 
privatizar o Banco de Crédito Real. Essa é uma decisão muito 
importante, muito racional, muito inteligente e muito 
moderna. Isso é que é estar na mão da história, e não na 
contramão, como querem alguns. 

Por falar em contramão, Sr. Presidente, gostaria de falar 
sobre um dos assuntos que mais me interessa ultimamente. 
Acredito que, a cada dia, ele passará a me interessar mais, 
até porque pretendo ser uma Deputada mineira da bancada do 
turismo no Congresso Nacional. Cuidarei de assuntos ligados 
à mulher, à criança, mas tratarei de assuntos que dêem 

í 
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retorno, para que possamos fazer o que precisa ser feito 
pelo Bras i 1. 
Sr. Presidente, há poucos dias, estive em Brasília 

participando do II Encontro Nacional do Turismo, que reuniu 
autoridades, Deputados e Presidentes de entidades. De lá 
saiu esse documento. Gostaria que todos os Deputados o 
possuíssem. Não sei como consegui-lo. Sugiro á Mesa que o 
consiga. Nele está registrado tudo que as autoridades e os 
parlamentares devem saber sobre turismo. Isso interessa a 
todos. Nesta Casa. temos representantes de várias regiões 
de perfil turístico, como os Deputados Tarcísio Henriques. 
da Zona da Mata; Jorge Eduardo, de Machado, cidade da região 
de Furnas; vários representantes de cidades históricas e da 
Grande Belo Horizonte. Por isso, é importante ter 
conhecimento desse documento. Eu Ja o estudei. O que vou 
falar é uma síntese do que significa esse assunto para nós e 
para Minas Gerais. 
Gostaria que tivessem um pouquinho de paciência e 

prestassem atenção a esses números. que são impressionantes. 
Ano que vem, a indústria do turismo estará gerando 212 
milhões de empregos em todo o mundo, fazendo circular na 
economia mundial US$3.380.000.000.000,00. Já ouviram falar 
nessa cifra? São US$3.380.000.000.000,00. No próximo ano, de 
cada nove trabalhadores empregados. um estará, direta ou 
indiretamente, trabalhando em atividade ligada ao setor 
turístico. São ou não são impressionantes esses dados? No 
Brasil, são injetados, em nossa economia, anualmente, mais 
de US$7.000.000.000,00 em investimentos em turismo. 
Atualmente ocupando o 10Q lugar no mundo em faturamento, a 
indústria de viagens e turismo brasileira movimenta apenas 
US$45.000.000.000,00 por ano e gera 6 milhões de empregos, 
números que atestam a real importância da atividade como 
agente catalisador da retomada do desenvolvimento 
brasileiro. Em todo o mundo. em 1994, foram realizadas mais 
de 500 milhões de viagens internacionais. No Brasil. apesar 
dos números significativos representados pela indústria 
turística, ficamos com 0,4% desse total. É muito pouco, Sr. 
Presidente, porque são apenas 0,4% de um total de 500 
milhões de viagens internacionais realizadas. Isso é o que o 
Brasil fatura, sinal de que estamos sendo incompetentes 
nesse setor tão importante e que envolve tanto dinheiro . 
São muitos os pontos que pesam a nosso favor no crescimento 

dessa atividade. Vejamos: nos países de riquezas naturais e 
tradição histórica e cultural, o turismo se apresenta como a 
melhor alternativa para o desenvolvimento da economia; é o 
nosso caso. Quando bem administrada , essa indústria não 
polui e tem interesse direto na preservação dos recursqs 
naturais, dos monumentos históricos e culturais. E, 
realmente, uma maravilha. Só quem é cego não vê o que o 
turismo traz para um país, para uma nação e para um povo . 
Oferece, comprovadamente, retorno, em curto prazo, para os 
investimentos feitos, gerando farto capital a ser investido 
em setores essenciais, entre eles, a saúde, que o Deputado 
Jorge Hannas e outros colegas tanto defendem. Os Deputados 
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Rêmolo Aloise e Wilson Pires também vivem preocupados com a 
saúde, mas, sem dinheiro, não há saúde. E onde está o 
dinheiro? Está no turismo. É preciso trazer turistas para 
deixar dinheiro no Brasil e em Minas Gerais. Com esse 
dinheiro, vamos investir. também, em educação. O Deputado 
Cóssimo Freitas, Presidente da Comissão de Educação e que 
luta tanto por esta causa. assim como eu, que sou educadora, 
sabemos que são necessários muitos recursos. E o que vai 
trazer esse dinheiro é o turismo. Além disso, será possível 
investir em infra-estrutura, saneamento básico. estradas e 
silos. O Deputado Roberto Amaral defende muito a agricultura 
e sabe que é preciso muito dinheiro para financiá-la. O 
turismo pode trazer esses recursos de que precisamos. 
Portanto, a atividade é tipicamente regional. e as 
melhorias, em função do turismo. beneficiam primeiramente a 
população da cidade ou região. Quem comprar as pedras 
preciosas de Governador Valadares e Teófilo Otôni estará 
levando dinheiro para onde? Primeiro, para o povo dessas 
cidades. Logo, o desenvolvimento é municipal'e regional. O 
desenvolvimento da atividade gera. naturalmente. as 
condições para o aumento da qual idade de vida do povo. Isso 
é o óbvio ululante. Por isso, recentemente. foi criado o 
Programa Nacional de Municipalização do Turismo, com o 
objetivo de conscientizar a sociedade para a importância da 
atividade como instrumento de crescimento, geração de 
empregos e preservação do patrimônio local. O PT, que 
defende tanto a democracia, deve perceber que o turismo é 
uma atividade democrática. porque beneficia economicamente 
todos os segmentos da população envolvidos, desde o artesão 
do vale do Jequitinhonha ou a rendeira do nordeste. que 
todos conhecemos, até os grandes segmentos hoteleiros, os 
grandes transportadores. Finalmente, possibilita o 
enriquecimento cultural e os contatos entre os mais diversos 
povos. 
A indústria de viagens e turismo estará movimentando, em 

1995, Sras. e Srs. Deputados, US$3.380.000.000.000,00. 
segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. 
"World Travel & Tourism Council", organismo com sede em 
Bruxelas. O WTTC é formado por representantes de grandes 
empresas mundiais, ligadas. direta ou indiretamente. ao 
setor turístico. as quais se uniram com a finalidade de 
mensurar. através de pesquisas. o impacto do turismo na 
economia mundial. O levantamento da entidade indica que, na 
próxima década, essa atividade deverá crescer 55%, atingindo 
US$7.200.000.000.000,00 em 2005. Ainda segundo o WTTC, o 
setor fez girar no Brasil. em 1994, US$45.000.000.000,00, 
dado que deixa o Pais na 10ª colocação mundial no que se 
refere ao montante gerado pela indústria de viagens e 
turismo. Esse setor é o maior empregador mundial. Em 1995, o 
WTTC estima que estarão sendo empregadas, em todo o mundo. 
em atividades ligadas ao setor turístico, 212 milhões de 
pessoas, ou seja, um em cada grupo de nove trabalhadores. 
Nos últimos dez anos. o número de empregos gerados pela 
atividade cresceu cerca de 110%, e a estimativa é a de que, 
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até a prox1ma década, o setor empregue 338 milhões de 
pessoas. ou seja, 11,8% do total mundial. Será que ainda há 
gente neste auditório ou nessas galerias que ache que 
turismo é supérfluo, é bobagem, é coisa de rico? Tem que ser 
cego, tem que ser burro para ter uma v1sao dessas. No 
Brasil, o setor emprega 1 em cada 11 trabalhadores. sendo 
responsável por quase 6 milhões de empregos diretos ou 
indiretos e pela geração de 100 mil novos empregos por ano. 
Gostaria de continuar, Sr. Presidente, porque tenho muitas 

informações e farei uma outra síntese. No Brasil, desde 
1987, o impacto da indústria de viagens e turismo em nosso 
Produto Interno Bruto, o famoso PIB. com o qual todo 
Ministro da Fazenda se preocupa, está oscilando ente 7,8% e 
8%. Isso é muita coisa, minha gente. Nada menos que 11,1% de 
impostos e taxas recolhidos no mundo são gerados pela 
atividade turística. Em 1995, serão US$655.000.000.000,00 
em impostos vindos do turismo, sendo US$236.000.000.000,00 
em impostos pessoais, que atingem diretamente os 
consumidores. US$79.000.000.000,00 em valores pagos 
diretamente pelas empresas e US$339.000.000.000,00 em 
impostos indiretos. Portanto, nos prox1mos dez anos. em 
2.005, espera-se que os impostos relativos ao setor atinjam 
a marca de US$1.500.000.000.000,00. E isso através do 
turismo, minha gente. Vejamos, agora, o ingresso de divisas 
do turismo internacional. O turismo é, em sua essência, uma 
atividade produtora de riquezas. O fato de as pessoas se 
deslocarem entre os países, por si só, gera divisas. Em todo 
o mundo, o ingresso de divisas com o turismo internacional 
atingiu US$304.000.000.000,00 em 1994, tendo aumentado 75% 
desde 1987. A Europa absorve quase 50% do total mundial. 
seguida pelas Américas, com 29,6%. Somente com os gastos de 
turismo estrangeiro, o Brasil faturou, em 1993, 
US$1.400.000.000,00, segundo dados do Banco Central. Os 
valores atestam o grande potencial de um mercado a ser mais 
bem explorado. Portanto, Sr. Presidente, creio estar 
explicando o porquê de esta Deputada que sai de Minas para o 
Congresso Nacional pretender fazer parte da bancada do 
turismo. Diagnostico o turismo como uma solução para os 
graves problemas econômicos do Brasil e de Minas Gerais. 

Aqui tenho, Sr. Presidente, uma lista que trata do impacto 
da indústria do turismo na economia. São impressionantes as 
fontes indiretas de geração de empregos: produtos 
agropecuários não elaborados, alimentos e bebidas 
elaborados, fumo, combustíveis minerais, extração de 
minerais, materiais de construção, vidro, produtos 
metálicos, máquinas em geral e equipamentos de transporte. 
produtos eletrodomésticos. outros manufaturados. 
intermediários e finais, indústria de móveis, indústria 
editorial e gráfica, indústria da borracha, refino de 
petróleo, indústria farmacêutica, indústria de perfumaria, 
sabões e velas, fabricação de plásticos, produtos têxteis, 
artigos de vestuário e acessórios, couro e peles, calçados. 
energia elétrica. saneamento e abastecimento de água, 
construção civil, comércio, transporte rodoviário de 
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passageiros, transporte ferroviário de cargas. transporte 
hidroviário de passageiros e de cargas, transporte aereo 
doméstico e internacional, comunicações, meios de hospedagem 
de uma a três estrelas. outros meios de hospedagem, serviços 
de alimentação, de apoio turístico, recreação, instituições 
financeiras e de seguro, saúde, educação, outros serviços 
empresariais e pessoais, aluguel de imóveis, administração 
pública, assessorias financeiras de reparação e de empresas. 
Vocês devem estar achando que esta Deputada está louca, que 
hoje resolveu tornar conhecida enorme lista de fontes 
indiretas de geração de empregos. O que é isso? Isso é o 
benefício que o turismo traz, minha gente. Quero, pelo 
menos, no meu último dia de tribuna, deixar uma mensagem 
para os Deputados mineiros, para os funcionários desta Casa, 
para a opinião pública, a fim de que a levem para seus 
travesseiros e meditem sobre o assunto. Esperamos que o 
futuro Secretário de Indústria e Comércio e o Governador do 
Estado tenham a sensibilidade e a visão de investir no 
turismo em Minas Gerais. 
Para terminar, Sr. Presidente, embora tenha em mãos o 

perfil do turista e informações sobre o setor hoteleiro, as 
quais não vou ler, lerei algumas sugestões para o potencial 
brasileiro, que não são minhas, e, sim, resultado de amplo 
estudo de dezenas de milhares de pessoas envolvidas com o 
turismo. (-Lê:) 
**"Algumas sugestões poderão ser de grande valia, visando 

ao desenvolvimento da indústria turística brasileira e, 
conseqüentemente, ao aumento de sua capacidade geradora de 
divisas, empregos e bem-estar para toda a população. Nossa 
potencialidade, por diversos fatores já expostos, não tem 
sido bem aproveitada. É fundamental que: 

- Seja definida em âmbito federal uma verba específica com 
o objetivo de realizar no exterior o "marketing" e a 
promoção do destino Brasil. Isto inclui investimentos em 
relações públicas. 
- O sistema de emissão de vistos deve ser rápido e não 

criar dificuldades para os turistas que querem visitar o 
País. 

Seja levado adiante o Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo, desenvolvido pela Secretaria 
Nacional de Turismo e Serviços. com a finalidade de reduzir 
os disparates sociais e econômicos e elevar a qualidade de 
vida da população. 
-A consolidação de uma política nacional de turismo. A 

atividade não pode ser fragilizada por estar sujeita a 
constantes mudanças políticas. 
-A integração entre o poder público e a iniciativa privada 

nos três níveis, em âmbito federal, estadual e municipal. Os 
trabalhos devem ser desenvolvidos em parceria. 

Investimentos em infra-estrutura básica. É muito 
importante para o desenvolvimento do País e da atividade 
turística que sejam priorizados, nos destinos de potencial 
turístico. investimentos em educação, saneamento, 1 impeza 
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P~b~ ica e segurança. Em consequencia, virão os turistas, as 
d1v1sas e os investimentos da iniciativa privada. 

- A )ntegração com o MERCOSUL e com os países da América do 
Sul. A exceção do Chile e do Equador, o Brasil faz fronteira 
com todos os países do continente, aumentando o potencial do 
destino. 

- Os cargos relacionados ao setor devem ser ocupados por 
quem conhece e esteja ligado ao turismo. A nomeação de 
pessoas que nada entendem da atividade sempre foi um entrave 
para o seu desenvolvimento." 

Assim, Sr. Presidente, termino meu pronunciamento a 
respeito do turismo. Se tiver oportunidade, posteriormente, 
farei meu discurso como Líder da Maioria, mas, hoje, eu 
gostaria de deixar uma palavra final: peço a todos os 
Deputados desta Casa que, além de continuarem levando seu 
mandato com muita seriedade, lutem pelo desenvolvimento de 
Minas, como vamos lutar em Brasília, mas que também não se 
esqueçam de lutar pelo turismo no nosso Estado, porque ele 
será a ferramenta para trazer tantas outras coisas que nós 
queremos e das quais precisamos. Muito obrigada. 
**-Publicado de acordo com o texto original. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

O Sr. Presidente (Deputado- José Ferraz) Não havendo 
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª parte da 
reunião, com a 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reun1ao pela Comissão de 
Representação Instalada com a Finalidade de Visitar as 
Instalações das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB -. 
no Município de Caldas, comunica o final de seus trabalhos e 
encaminha relatório final (Ciente. Publique-se.). 

- O teor do relatório é o seguinte: 
Relatório Parcial da Visita da Comissão de Representação às 
Instalações das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB 
Introdução: 
A requerimento do Deputado Roberto Carvalho, foi 

constituída esta comissão de representação, de conformidade 
com o inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno, com a 
finalidade de visitar as instalações das Indústrias 
Nucleares do Brasil S.A. - INB -, no Município de Caldas . 
A criação da comissão e a visita foram motivadas por 

denúncias veiculadas pela imprensa mineira de que seriam 
transportadas de Santo Amaro. em São Paulo, para o Sul de 
Minas 532t de um material chamado de Torta II e tido como 
lixo atômico. A intensa divulgação do assunto pelos órgãos 
de imprensa suscitou na opinião pública indignação e 
apreensão, seja pelo grau de periculosidade atribuído àquela 
substância, seja pela forma em que a questão estava sendo 
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colocada, pressupondo-se a transformação da região em 
depósito de rejeitas radioativos. 

Os contatos: 
Após desembarque em Pouso Alegre, no dia 11 de outubro, 

seguimos na companhia de dois assessores da Assembléia - um 
da Consultoria e outro da Comunicação para Poços de 
Caldas, onde nos encontramos com o Prefeito Luiz Antônio 
Batista, por cuja gentileza estava à nossa disposição a 
condução aos locais programados. Desse contato, pudemos 
aquilatar que, conquanto não se tratasse propriamente de 
lixo atômico, havia dúvidas sobre o real significado da 
vinda daquele material para Minas. 

Com a subseqüente visita à INB, no Complexo Minero 
Industrial do Planalto de Poços de Caldas - CIPC -, não 
obstante o tempo exíguo para as diligências necessárias, foi 
possível, já com as informações disponíveis, melhor 
dimensionar os fatos. 
O deslocamento a Caldas constou das seguintes etapas, que 

propiciaram subsídios ao nosso entendimento da questão: 
- entrevista com o Prefeito de Poços de Caldas, Luiz 

Antônio Batista; 
- entrevista com o Diretor de Recursos Minerais da INB, 

Sérgio Majdalani, em Caldas; 
- exposição por técnicos da INB sobre o programa de 

proteção ambiental executado pela empresa: 
- vistoria do galpão de armazenamento da Torta II e vista 

da bacia de rejeitas onde estão depositados os resíduos 
oriundos da produção. 

Diga-se de passagem que não houve tempo para visitar as 
instalações de processamento do minério de urânio e da Torta 
II e a mina de extração do minério. Registramos que a 
entrevista com a Diretoria da INB foi acompanhada por 
jornalistas da imprensa e de emissoras de TV da região. 

Precedentes: 
Antes de reportarmo-nos aos resultados da visita, cumpre 

inicialmente dizer que não é a primeira vez que a Assembléia 
se manifesta sobre essa questão. Lembramos que a diretoria 
da Urânio do Brasil -nome anterior de uma das empresas do 
CIPC - já havia sido convidada a prestar informações à 
Comissão de Meio Ambiente acerca das condições de 
armazenamento, quantidade e processamento do produto 
radioativo conhecido como Torta II, existente naquele local. 
Na reunião da Comissão, em 29/10/91, contou-se com a 
presença de um grupo de representantes da empresa. Fizeram 
uso da palavra Nestor Figueiredo e Ivan Moura Antunes. Este 
último, assessorando atualmente a INB, prestou-nos oportunas 
informações durante nossa visita. 
Lembro ainda que, segundo nos informou a assessoria da 

Assembléia~ tal assunto já havia motivado pedido de 
informação à consultoria técnica desta Casa, em agosto de 
1989. Segue anexa a este relatório cópia da informação 
técnica então concedida, a qual esclarece a natureza 
radioativa desse material chamado de Torta II, distinguindo-
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o da categoria daqueles considerados como lixo atômico, o 
que coincide com os dados por nós coletados. 

Segundo informava a Consultoria em 1989, o combustível 
utilizado normalmente em uma usina nuclear é o uran1o 
enriquecido, onde se produzem as reaç6es de fissão ("quebra" 
de um átomo em outros dois, liberando energia). Entretanto, 
somente uma parte é consumida no processo. O que sobra é o 
chamado 1 ixo atômico, que inclui em sua composição desde os 
diversos produtos da fissão (isótopos de césio, estroncio e 
nióbio, entre outros), que são os produtos com mais alta 
radioatividade, até os elementos da família dos actinídeos, 
ou terras raras (isótopos de uran1o, plutônio, netúnio, 
etc.), com menor radioatividade, embora altamente tóxicos. 

Tal não é o caso, porém, da Torta I!, oriunda do 
aproveitamento das areias monazíticas de certas regi6es do 
litoral brasileiro, em cuja composição existem porç6es 
naturais de urânio e tório. Após processadas, por meio de 
moagem e etapas de tratamento com soda cáustica e ácido 
clorídrico, obtém-se um subproduto não solubilizado contendo 
urânio e tório, conhecido como Torta I! e que se apresenta 
na forma de uma pasta, que mantém, ainda, embora de forma 
mais concentrada, níveis naturais de radioatividade. Em 
nossa vistoria ao local onde se acondicionam as 12.000t 
desse produto, levadas anteriormente para Caldas após terem 
sido processadas pela NUCLEMON, em Santo Amaro, SP, 
adentramos o recinto usando dosímetros para registro das 
doses de radioatividade absorvida. Não houve alteraç6es 
sensíveis nos marcadores dos aparelhos. 

Segundo nos disseram, a Torta !I destina-se ao 
processamento para a produção de um pó amarelo, conhecido 
como "yellow Cake" (diuranato de amônia), considerado como 
matéria-prima para o enriquecimento do uran1o. Por não 
dispor o País da tecnologia correspondente, o enriquecimento 
é feito normalmente no exterior, constando de técnicas para 
separar e aumentar a concentração do urânio-235, um isótopo 
radioativo encontrado na natureza na porcentagem de 0,7% em 
relação ao urânio-238, que corresponde aos 99,3% restantes. 
Sabe-se que na usina nuclear Angra-I, consumidora desse tipo 
de material, usam-se pastilhas de óxido de urânio 
enriquecido a 3%. A título de comparação, uma bomba atômica 
de fissão nuclear exige urânio enriquecido a cerca de 90% . 

Quest6es levantadas: 
Do encontro com o Prefeito de Poços de Caldas, registramos 

suas ponderaç6es, que demonstram preocupação com os 
seguintes pontos: 

1 - O fato de que o envio das 532t abra precedente para que 
outros materiais radioativos (da mesma natureza ou não) 
sejam enviados ao mun1c1p1o sob o argumento de que lá já 
existem materiais radioativos em boas condiç6es de 
armazenamento. 

2 - A obtenção de tório como subproduto do processamento da 
Torta !I, sem que se dê a ele alguma finalidade, implicaria, 
na prática, seu armazenamento como rejeito radioativo, 
fazendo do local um depósito definitivo. 
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3- As jazidas do Sul de Minas têm um limite de exploração. 
O esgotamento de seu potencial e o fato de que a obtenção de 
uran1o a partir do beneficiamento das jazidas minerais seja 
economicamente mais barata do que pelo método de 
processamento da Torta II, levariam o Governo a abandonar a 
região, voltando seus investimentos para o Estado da Bahia, 
por exemplo, onde existe uma mina de urânio com capacidade 
de aproveitamento superior à de Poços de Caldas. 

Por parte da Diretoria da INB foram dadas as seguintes 
informações: 
1 - A Torta II està armazenada de acordo com as normas 

baixadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN -
e determinadas pela justiça. 

2 - Esse material não constitui rejeito e, muito menos, 
lixo atômico. As 12.000t constituem matéria-prima que, 
devidamente tratada, deverá gerar 100t de um composto de 
urânio, o "yellow cake". O tório resultante (cerca de 
3.000t) será armazenado, pois é considerado produto 
estratégico pela Lei Federal nQ 4. 118. Em um período de três 
anos, poder-se-iam produzir, além das 100t, mais 600t de 
"yellow cake" a partir do processamento das jazidas minerais 
da região. 
3 - A INB fez adaptações e planejamentos, estando apta a 

utilizar o processo de tratamento da Torta II, que 
permitirá, além da formação de estoques importantes para o 
Programa Nuclear Brasileiro envolvendo usinas para geração 
de eletricidade e institutos de pesquisa, um impulso 
considerável às próprias atividades da empresa, onde 
trabalham cerca de 400 pessoas. Foi dito a respeito que, 
caso as atividades de Angra I tivessem o ritmo normal de 
produção prevista, a maior parte do estoque de Torta II já 
teria sido usada. 
4 - O programa de proteção ambiental da empresa tem sido 

executado desde os primórdios do planejamento da construção 
do CIPC. Os rejeitas industriais gerados pela lavra e os 
decorrentes do beneficiamento qu1m1co são submetidos 
continuamente a tratamento, contenção e monitoramento. de 
tal forma que só retornam ao meio ambiente rigorosamente 
dentro dos 1 imites estabelecidos pelas normas da CNEN. A 
existência da Torta II no CIPC em nada influiu nos índices 
ambientais normais. O controle é feito por meio de 76 pontos 
de monitoração ambiental, onde coletam-se amostras de 
efluentes da instalação, das águas da chuva, de superfície e 
subterrânea, do ar, de sedimentos, do fundo de rios e 
represas. A varredura abrangeria área maior que os 18km2 
ocupados pelo CIPC. Além disso. na bacia de rejeitas, são 
lançados resíduos oriundos da produção, os quais têm forma 
química e física extremamente estável devido aos tratamentos 
específicos. Por garantia, a água que transborda da bacia de 
rejeitas sofre mais dois processos de tratamento: formação 
de cristais mistos de sulfato de bário e rádio insolúveis e 
a decantação em outras duas bacias. Ficariam, assim, detidos 
os radioisótopos que tenham permanecido solubilizados. A 
área de armazenamento fica próxima da bacia de rejeitas. 
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5- A Torta II resulta do beneficiamento da monazita, 
mineral abundante em boa parte da região costeira do País, 
por cujo processamento extraem-se materiais importantes para 
indústrias siderúrgicas e de tintas, porcelana, ligas 
metálicas, entre outras. O beneficiamento permite também a 
extração de fosfato e dos elementos de terras raras. O 
material, oriundo das instalações da extinta NUCLEMON, em 
Santo Amaro, SP, começou a ser estocado no CIPC em 1981, 
primeiramente a granel, em silos de concreto, posteriormente 
em tambores metálicos e, por fim, em bombonas plásticas 
guardadas em galpões. O CIPC constitui a única instalação 
industrial do Pais projetada para produzir concentrado de 
urânio a partir de minério e outros produtos contendo 
urânio, mesmo na presença de tório. O urânio a ser extraído 
da Torta II será eventualmente comercializado e o 
concentrado de tório, guardado em silos de concreto, 
licenciados pelo CNEN, os quais deverão ser construídos em 
local contíguo às atuais instalações de armazenamento da 
Torta II. 
6- A INB fez o pedido de licenciamento para processamento 

do material junto ao órgão ambiental do Estado e espera 
poder iniciar essa produção no próximo ano. 

Informações adicionais: 
Tendo em vista tudo o que foi exposto, devemos fazer 

algumas considerações: 
A finalidade da visita a Caldas foi a de levantar as 

informações essenciais ao esclarecimento das questões 
relativas ao composto conhecido como Torta II e tido como 
lixo atômico. O suposto transporte das 532t desse material 
de Santo Amaro, em São Paulo, para o Complexo Minero-
Industrial de Poços - CIPC - desencadeou opiniões as ma~~ 
diversas e divergentes. Os dados por nós coletados Ja 
esclarecem, em parte. muitos aspectos da questão. Ressalta-
se, porém, o fato de que a ida a Caldas, com desembarque em 
Pouso Alegre, não nos propiciou o tempo suficiente para 
todos os contatos necessários. Algumas questões, como a 
destinação final do tório, um subproduto do processamento da 
Torta II, não ficaram bem esclarecidas. Não nos foi possível 
ouvir representantes das entidades ambientalistas de Poços 
de Caldas. 

Da mesma forma, seria preciso ouvir, também, os 
representantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN -. a quem compete o controle e a fiscalização das 
atividades da Indústrias Nucleares do Brasil - INB. Em Belo 
Horizonte, além de manter um escritório regional, a CNEN 
conta ainda com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 
Nuclear - CDTN -. tradicional órgão de pesquisa nuclear em 
Minas Gerais. 

Para que. se elabore um relatório mais completo e mais bem 
fundamentado, sugerimos que sejam ouvidos representantes das 
entidades acima mencionadas. Nesse sentido, apresentamos à 
apreciação desta Comissão os requerimentos que oficializam 
os convites para a sua reunião em data a ser marcada. 

Gilmar Machado, relator. 
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-Publique-se. 
Discussão e Votação de Pareceres 

A seguir, são submetidos a discussão e votação e 
aprovados , na forma regimental, os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nQs 868/92, do Deputado Antônio 
Carlos Pereira, 1.114/92, do Deputado Marcos Helênio, 
1.460/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, 1.854/93, do 
Deputado Marcos Helênio, 2.056/94, do Deputado Bonifácio 
Mourão, 2.088/94, da Comissão de Agropecuária, 2.155 e 
2.272/94, do Governador do Estado. À sanção. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada-a hora destinada a esta fase, a 

Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

da reunião o Requerimento nQ 5.495/94, os Projetos de Lei 
nQs 1.114/92, 1.460 e 1.854/93 e 2.209/94, todos aprovados 
na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, assim 
como o Veto à Proposição de Lei nQ 12.457, que foi mantido 
na mencionada reunião. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2Q turno, 

do Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, do Tribunal de 
Justiça, que contém a organização e a divisão judiciárias do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 19. Emendado em 
Plenário, voltou o Projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opinou pela aprovação das Emendas nQs 35, 46, 
49, 50, 52, 53, 56, 58, 59 e da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 
26, pela rejeição das Emendas nQs 25, 27 a 30, 33, 34, 37 a 
39, 41, 43 a 45, 47, 48, 55 e 57 e pela prejudicialidade das 
Emendas nQs 20 a 24, 31, 32, 36, 40, 42, 51 e 54.A 
Presidência vai submeter a votação a Emenda nQ 17, destacada 
pelo Deputado Bonifácio Mourão, a qual recebeu parecer pela 
aprovação. A votação será realizada pelo processo nominal, 
de conformidade com o art. 263, I, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprová-la deverão responder "sim"; 
os que desejarem rejeitá-la responderão "não". Antes, a 
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200 
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será 
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. 

Questões de Ordem 
O Deputado Bonifácio Mourão - Só para esclarecimento: os 

Deputados que estiverem de acordo com a rejeição votarão 
"não"; nessa situação, estarão votando com destaque. Aqueles 
que desejarem aprovar a emenda votarão "sim". Nesta 
oportunidade, esclareço aos colegas que houve um acordo 
entre as partes, Tribunal de Justiça e AMAGIS, com a 
participação de Deputados, e chegamos à conclusão de que os 
dois destaques das Emendas nQs 17 e 18 serão rejeitados. 
Então, votaremos "não", e, a seguir, retiro os outros dois 
destaques referentes às Emendas nQs 58 e 59, e elas serão 

:--
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aprovadas juntamente com as outras, se assim os Deputados 
concordarem. 

O Deputado José Bonifácio - Tem razão o Deputado Bonifácio 
Mourão, como eu. também, ontem, tive. Houve o acordo e o 
Poder Legislativo sai envaidecido com esta votação. 

O Deputado Roberto Amaral Sr. Presidente, eu também 
retiro o meu pedido de destaque para votação da Emenda nQ 
53. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para 
proceder á chamada de votação dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.) 
Responderam "não" á chamada de votação nominal os 

seguintes Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Rêmolo Aloise -Elmo 

Braz- Bené Guedes -Sebastião Helvécio- Aílton Vilela-
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão- Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas-
Elisa Alves - Ermano Batista- Geraldo da Costa Pereira-
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio 
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista 
- Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José Laviola 
- Kemil Kumaira- Maria Elvira- Maria Olívia- Mauro Lobo-
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo- Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente Votaram "não" 41 Deputados. Está, 
portanto, rejeitada a Emenda nQ 17. 

Em votação. a Emenda nQ 18. Solicito ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para a votação da Emenda nQ 18, destacada 
pelo Deputado Bonifácio Mourão. 

Questão de 
O Deputado Bonifácio Mourão 

apenas de esclarecer que. pelo 
votaríamos "não". 

Ordem 
Sr. Presidente, gostaria 
acordo. esta também nós 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
Responderam "não" à chamada de votação nominal os 

seguintes Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Rêmolo Aloise -Elmo 

Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio- Agostinho Patrus -
Aílton Vilela -Ambrósio Pinto- Antônio Carlos Pereira-
Antônio Genaro Antônio Júlio Baldonedo Napoleão 
Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira 
Clêuber Carneiro Cóssimo Freitas Ermano Batista 
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins João Batista Jorge Eduardo José 
Bonifácio- José Braga -José Laviola- Kemil Kumaira 
Márcio Miranda - Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Roberto 
Amaral - Roberto Luiz Soares - Sebastião Costa- Tarcísio 
Henriques- Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente - Votaram "não" 41 Deputados. Não houve 
voto a favor. Portanto, está rejeitada a Emenda nQ 18. Fica, 
portanto. aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei 
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Complementar nQ 22/92 com as Emendas nQs 1 a 16, 19, 35, 46, 
49, 50, 52, 53, 56, 58 e 59 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 
26. À Comissão de Redação Final. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada 

Maria Elvira, em que solicita a palavra nos termos do art. 
71 do Regimento Interno, na condição de Líder da Maioria. A 
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo 
de 30 minutos. 

Palavras da Deputada Maria Elvira 
A Deputada Maria Elvira* Companheiras Deputadas, 

companheiros Deputados, ao encerrarmos as atividades da 12ª 
Legislatura, nesta Casa de reconhecida tradição de 
competência política, sinto-me particularmente gratificada. 
Foram quatro anos de muito trabalho, de muitos embates, 
divergências, e às vezes até incompreensões, mas que 
resultaram profícuos aos interesses maiores do povo mineiro, 
finalidade última do exercício parlamentar. 
Constatamos, no decorrer desses anos. o empenho dos nobres 

colegas na discussão exaustiva dos problemas do nosso 
Estado, durante a apreciação e votação dos projetos que 
tramitaram na Casa e por ocasião de diversos eventos que 
contaram com a mais ampla participação popular. As 
iniciativas do parlamento mineiro na legislatura que ora se 
encerra, pessoalmente o meu segundo mandato, contemplaram 
diversas áreas, como a econômica. a administrativa. a 
cultural. a das peculiaridades regionais, e voltaram-se com 
particular atenção para a busca de respostas para as 
questões sociais. 

Sabemos que muito ainda deve ser feito para que Minas possa 
alcançar um desenvolvimento equilibrado, no qual os avanços 
tecnológicos e os índices de produção estejam em harmonia 
com a melhor distribuição da riqueza, com a redução das 
desigualdades e com o respeito aos direitos e aos valores da 
gente da montanha. 

Temos. porém, a certeza de que fizemos a nossa parte. De 
que, como caixa de ressonância dos anseios da sociedade, a 
Assembléia Legislativa procurou encaminhar, aperfeiçoar e 
aprovar os projetos que refletiam suas demandas e suas 
necessidades. Mais do que elaborar e aprovar projetos. 
entretanto, esta Casa experimentou, nos últimos anos. um 
rico processo de amadurecimento em suas relações com o Poder 
Executivo e com os vários segmentos da população mineira. 

Da parceria que se estabeleceu com a sociedade. nasceram 
iniciativas inovadoras e frutíferas. como os seminários 
legislativos, os fóruns técnicos e as audiências públicas 
regionais, por meio dos quais a Assembléia fortaleceu os 
canais de intercâmbio com a população. Dessas iniciativas 
surgiram projetos, leis e a incorporação no orçamento do 
Estado de. demandas consideradas prioritárias em todas as 
regiões mineiras. 

Na relação com o Poder Executivo, temos que ressaltar a 
habilidade política do Governador Hélio Garcia, através de 
seus lideres José Ferraz e Romeu Queiroz, seu respeito às 
instituições partidárias e ao trabalho parlamentar e sua 
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sensibilidade para os problemas econom1cos e soc1a1s de 
Minas Gerais. Com seu jeito mineiro, sua prudente sabedoria, 
ele soube administrar conflitos, reestruturar a máquina 
pública. colocar em execução relevantes programas sociais e 
garantir recursos para projetos de grande significado para 
nossa terra. As áreas da educação, do meio ambiente e dos 
transportes figuram com destaque entre aquelas que foram 
objeto das gestões do Sr. Governador. 

Ações decisivas para nosso desenvolvimento, muitas das 
quais mereceram elogios dentro e fora do Pais, obviamente, 
não seriam possíveis sem a devida sintonia entre os Poderes. 
Nesse sentido, gostaríamos de lembrar a importância da 
sustentação parlamentar do Governo nesta Casa. Muitas vezes 
criticada e incompreendida, essa sustentação foi fundamental 
para viabilizar projetos econômicos e sociais de interesse 
vital para o Estado. O pluralismo, a diversidade e o debate 
são marcas de toda democracia. o mesmo se diga da critica 
construtiva, salutar e indispensável, papel a ser 
desempenhado pelas oposições num regime democrático. 
Entretanto, todo governo que possua um programa e tenha o 
compromisso de transformá-lo de idéias em realidade 
necessita de uma base sólida de sustentação no parlamento. 
Precisa de maioria responsável que assuma com o Executivo a 
tarefa de implementação de um projeto administrativo, 
inclusive com todos os ônus dai decorrentes. 
Sentimos, portanto, um grande orgulho de ter participado, 

como Líder da Maioria, desse esforço conjunto pelo 
desenvolvimento mineiro. Nossa satisfação é tanto maior 
quando, num olhar retrospectivo, verificamos ter havido 
entre a Maioria e a Minoria uma relação de respeito mútuo 
semelhante àquela que se verifica nas grandes democracias do 
Ocidente. E agradecemos, de coração, a todos os companheiros 
e companheiras de bancada, que não mediram esforços para que 
prevalecessem os interesses maiores do Estado, 
consubstanciados em projetos da Casa e do Poder Executivo. 

Agradecemos também a colaboração de todos os colegas 
Deputados que, durante esses quatro anos, honraram o 
trabalho parlamentar e contribuíram para as conquistas que 
passaram pela Assembléia de Minas. Sabemos que entre nós há 
divergências, às vezes difíceis de contornar. Mas elas são 
próprias do ser humano. São próprias da democracia. São 
divergências que nos fazem complementares e não adversários. 

Neste momento em que nos despedimos da Casa para a honrosa 
missão de representar Minas na Câmara dos Deputados, não 
poderíamos deixar de reafirmar nosso compromisso permanente 
com o Estado e conclamar os nobres colegas para 
continuarmos. juntos. a lutar por um País mais próspero. 
mais justo, mais próximo dos sonhos da gente brasileira. 
* - Sem revisão da oradora. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarquinio- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

pessoas nas galerias. estamos chegando ao fim da legislatura 
de 1991 a 1994. Lembro-me bem. quando aqui chegamos, de os 
jornais anunciarem que, entre deslumbrados e matreiros, a 
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Assembléia empossava 77 Deputados. Logicamente, há, nesta 
Assembléia, uma reflexão sobre a superposição de tempo: 
passado, presente e futuro. Agora, é hora de se fazer 
história e relatar alguma coisa que se passou aqui. 

Logo que chegamos aqui, encontramos todos com a face cheia 
de esperança e coragem, para representar as suas regiões, o 
seu povo, os seus eleitores e o seu partido político. 
Entregamo-nos ao trabalho de forma conjunta, associando-se 
os 77 Deputados, em seus gabinetes, ao corpo de funcionários 
e à diretoria desta Casa, empenhados no sucesso do Poder 
Legislativo. 
Quatro anos decorreram. Aprendemos muito, porque aqui 

chegamos deslumbrados, sem maior maturidade e conhecimento 
do Poder Legislativo. Todos se entregaram ao trabalho para 
construir, paulatinamente, Minas Gerais e para servir ao bem 
comum. 
Representamos, aqui, as diversas regiões de Minas Gerais, 

que apresentam diferenças marcantes, mas buscamos uma 
sintonia a fim de materializar a ressonância das 
necessidades do povo de cada região. Sentimos, hoje, que, em 
parte, conseguimos o nosso intento, isto é, transformar 
essas ressonâncias, essas reivindicações em projetos de lei, 
que também se concretizaram em ações do Governo. 
Quero destacar a atuação da Assembléia Legislativa, que foi 

pioneira no imperativo constitucional, ao sair na frente, 
promovendo as audiências públicas, onde o Deputado vai, "in 
loco•, saber das necessidades de seu povo, colocando, após, 
essas necessidades no orçamento. 
Sabemos muito bem que o orçamento é uma peça de ficção. Mas 

; a vontade política do Poder Legislativo. associado, de forma 
I harmônica, aos outros Poderes, poderá, ao longo do tempo, 

transformar esta peça em uma forma de atuação mais realista, 
de maneira que se crie uma cultura em que a discussão do 
orçamento faça parte do dia-a-dia das reuniões de comissão 
e, também, do Plenário desta Casa para atender à vontade, de 
fato e de direito, do povo de Minas Gerais. 
Quero, aqui, neste momento, também de despedida, registrar 

a nossa vontade, assim tolhida, de continuar convivendo com 
nossos companheiros, que, por um motivo ou outro, numa 
eleição complexa, deixaram de conseguir um lugar nesta Casa. 
Mas que eles levem, de qualquer forma, a nossa amizade, o 
nosso ideal de servir Minas Gerais de forma conjunta. E 
aqueles que voltam para suas regiões e os que aqui 
permanecem em outros setores do Governo tenham todos uma 
profissão de fé, uma comunhão de servir Minas Gerais. 
Gostaria ainda de dizer que, muitas vezes. a diversidade 

daquilo que pensamos, que se afigura um mal aparente, 
geralmente é um bem mal interpretado. Assim é o pensamento 
chinês e,. desta forma, é que gosto de acolher as 
diversidades de interpretar. Somos, apenas, peregrinos de 
uma mesma jornada. Coexistimos e convivemos; deixamos as 
nossas marcas. 
Estejam certos, companheiros, que todos aqui deixaram as 

suas marcas. Os meus agradecimentos a esses companheiros que 
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partem para suas regiões, porque eles honraram a Assembléia 
Legislativa, honraram o seu mandato e ajudaram a construir 
Minas Gerais. 
Finalmente, gostaria de prestar a minha homenagem, de dizer 

da minha gratidão com a Bancada do PP, que foi um partido 
que se erigiu e se destacou também nesta legislatura de 1991 
a 1994, porque é, realmente, das contradições que se fazem 
as sínteses. É na dialética política que se encontram as 
soluções e as verdades para uma sociedade mais justa e mais 
equilibrada. 

Enfim, que todos sejam 
cheia de energia, de luz 
para o outro. A todos, 
atenção. 

felizes, que todos tenham uma vida 
e que cada um possa ser luz e guia 
então, meu muito obrigado pela 

O Deputado Bonifácio Mourão - Em nome da Bancada do PMDB, 
queremos, também, registrar a nossa alegria por terminarmos 
esta legislatura com um nível de trabalho dos mais elevados. 
Ao mesmo tempo, agradecemos o convívio amigo e salutar de 
todos os colegas, principalmente dos colegas que não estarão 
conosco a partir da próxima legislatura. Destacamos o 
trabalho sob a Presidência do Deputado Romeu Queiroz e sob a 
Presidência de V. Exa., Deputado José Ferraz, saudando as 
respectivas Mesas. 

E, como não podemos enumerar, nesta oportunidade, porque o 
tempo não nos permite, todos os trabalhos aqui realizados, 
destacaríamos apenas um que, a nosso ver, foi, sem dúvida, 
um dos principais trabalhos dos Deputados nesta legislatura. 
Refiro-me às audiências públicas realizadas pelo interior de 
Minas Gerais. Audiências públicas que têm inspiração na 
Constituição do Estado, quando fomos ao interior buscar 
sugestões dos mineiros para elaborar a Constituição, pois 
ela é a essência das sugestões dos mineiros no seu texto 
inicial e nas suas emendas. Agora, da mesma forma, o 
orçamento do Estado de Minas Gerais. no que concerne a 
participação do Legislativo, é o produto das sugestões dos 
mineiros da Capital e do interior. As audiências públicas 
representam, sem dúvida. um grande avanço do Legislativo 
mineiro, hoje acatado e admirado por todo o Legislativo 
nacional. As Assembléias de outros Estados já têm interesse 
em procedimentos semelhantes, e esta Casa está, cada vez 
mais, procurando aperfeiçoá-los, até chegar ao ideal, que é 
o povo mineiro, de uma forma eqüitativa, oferecer as suas 
sugestões de acordo com as necessidades de cada região do 
nosso Estado. É a forma, colegas Deputados, de buscarmos o 
equilíbrio regional, tão reclamado pelas regiões mais pobres 
de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, de irmos ao encontro, 
mais de perto, daquelas pessoas que representamos. Agora, 
mais do que nunca, estamos encontrando o nosso objetivo 
maior, que é uma representação autêntica do povo do Estado 
de Minas Gerais. Dessa forma, encerramos esta legislatura de 
cabeça erguida, e a minha Bancada, o PMDB, tem o orgulho de 
ter participado ativamente nesse trabalho. Muito obrigado a 
todos os companheiros e amigos pelo convívio nesta 
legislatura. 
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Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
A seguir. são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nQ 
22/92, do Tribunal de Justiça, e do Projeto de Lei nQ 
2.000/94, do Governador do Estado (À sanção.). 

Questões de Ordem 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados; 

também o PL, no apagar das luzes da 12a Legislatura, deseja 
tornar público o sentimento de prazer que embala o espírito 
de seus parlamentares neste momento de chegada de uma 
corrida cívica por caminhos tormentosos. Foram quatro anos 
de lutas, de pugnas, vez por outra, renhidas; quatro anos de 
ideais, ou melhor, de idéias, de juízos quase sempre 
divergentes. É natural a divergência entre os seres 
racionais, entre os que pensam, porque pensar divide, mas, 
em nenhum momento, a divergência de idéias nos fez desviar 
da rota comum, porque somos levados por um mesmo ideal. E 
foi assim, na "inviedade" do caminho, nos obstáculos da 
rota, na efervescência das discussões e no calor dos 
debates, nas topadas e nos desencontros do lavor diário, que 
a gente foi-se conhecendo. 

Agora, estamos no final da trilha; na verdade, final e 
recomeço, porque a jornada foi um círculo e acabou no ponto 
de partida - mais uma legislatura, a 13a. Entretanto, no 
dizer de Sócrates: "Chegamos às encruzilhadas do caminho. 
Qual das duas é a melhor, só Deus sabe." Alguns partem para 
outras lides; levam, eu creio, e deixam, tenho certeza, 
saudades. Não importa o campo onde vamos plantar - aqui ou 
alhures-, o que vale é a qualidade da semente. Não são 
heróis apenas os sobreviventes da guerra, mas também os que 
tombam, desde que o norte de suas ações seja sério, sublime 
e elevado. Como forma de saudar a esses que tomam outros 
caminhos, valho-me dos argumentos do poeta Castro Alves, 
quando quis homenagear e justificar heróis de guerra que 
tombaram com honra, defendendo os seus ideais: "E esses 
heróis do Helesponto novo, se resvalaram, foi no chão da 
história; se tropeçaram, foi na eventualidade; se 
naufragaram, foi no mar da glória. "Eventualidade, aqui, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. é a palavra minha; a do poeta é 
eternidade, pois, enquanto ele se referia aos que morreram 
na guerra. eu me dirijo àqueles que apenas perderam uma 
batalha. O político é como a Fênix, que se refaz das 
próprias cinzas: mais fácil será a esses erguerem-se de uma 
queda ocasional. 
Gostaria, também, de deixar, neste instante, os 

cumprimentos do partido ao pessoal da Casa, esses heróis 
anônimos, combustível sem o qual não pode a máquina 
funcionar;. gente dedicada, ser1a, competente, mas, 
sobretudo, compreensiva, tolerante e altaneira. A todos 
eles, os nossos cumprimentos. E aos nossos pares, o nosso 
desejo de que a vida parlamentar continue na 13a 
Legislatura, livre dos erros cometidos anteriormente e dos 
empirismos demagógicos que podem comprometer a vida do 
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parlamento. A todos os senhores, o meu muito obrigado. E 
parabéns a todos aqueles que agiram em defesa da democracia. 
Muito obrigado. 

O Deputado Ailton Vilela- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, ao final dos trabalhos da 12ª Legislatura, 
vimos a este Plenário, mais uma vez, como representante da 
Bancada do PPR, agradecer a boa convivência que tivemos 
nesses últimos quatro anos, quando também tivemos a 
oportunidade de ser Líder do extinto PDC. 

Esta é uma época propicia para que seja feito um balanço 
das atividades desta Casa nos últimos anos. E temos a 
convicção de que houve mais acertos do que erros. Neste 
mandato, tivemos a felicidade, junto com os demais colegas, 
de ser úteis ao povo mineiro e de contribuir para o 
desenvolvimento de Minas Gerais, dentro de nossas funções, 
elaborando projetos de interesse do cidadão mineiro. 
Através do instrumento maior de uma democracia - o voto -

também apoiamos projetos, encaminhados ao Plenário pelos 
nobres colegas e pelo Poder Executivo, os quais visavam a 
melhorar as condições de vida do nosso povo, e questionamos 
aqueles que não atendiam aos interesses maiores daqueles que 
confiaram a nós a missão de representá-los nesta Casa, que 
tem a obrigação de continuar sendo um dos pilares de 
sustentação do progresso e do desenvolvimento do Estado e do 
País. Muito aprendemos nesse período, também. E não 
poderíamos deixar de agradecer a todos que nos ajudaram a 
crescer como representantes do povo deste Estado, em 
especial, do Sul de Minas. 

Ao final desta legislatura, gostaríamos de cumprimentar os 
componentes da Mesa da Assembléia Legislativa, tanto deste 
mandato quanto do anterior, os quais tão bem souberam 
conduzir, com firmeza, os destinos desta Casa nesses quatro 
anos. Sem a sabedoria, a habilidade e a dedicação dos nossos 
companheiros da Mesa, o resultado dos esforços de todos nós 
não teria sido o mesmo. 

Na oportunidade, também não poderíamos nos esquecer dos 
funcionários da Casa, que apoiaram e deram sustentação, com 
eficiência, a todos os Deputados, nas horas necessárias. O 
trabalho deles pode passar despercebido em certas ocasiões, 
mas não pode ser desconsiderado quando é feita uma avaliação 
dos resultados alcançados pela Assembléia Legislativa. 

Ao encerrar, gostaríamos de pedir a Deus que continue 
iluminando esta Casa para que, na prox1ma legislatura, 
continuemos trilhando este caminho, com o mesmo propósito de 
servir ao povo que temos a honra de representar. Muito 
obrigado e um feliz 1995 para todos. 

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Sra. Deputada; neste momento. em nome do PTB, que temos o 
privilégio e a honra de representar nesta Assembléia, neste 
ano. quero dirigir minhas primeiras palavras aos 
companheiros de partido, agradecendo a confiança em nós 
depositada e dizer: começamos com quatro, passamos para seis 
e, hoje, somos muito mais do que um número, pois estamos com 
a responsabilidade de dirigir o Estado de Minas Gerais na 
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pessoa de nossa Liderança max1ma, Dr. Hélio Garcia. Da mesma 
forma, o partido participou, ainda, na eleição do novo 
Governador, Eduardo Azeredo. 
Tenho a certeza de que todas as colocações já foram feitas. 

Quero, apenas, reiterar, em nome do PTB, o nosso 
agradecimento e o reconhecimento de que participamos desta 
12ª Legislatura, que se encerra, fazendo com que Minas 
Gerais tenha uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais 
solidária. Muito obrigado. 

O Deputado José Militão- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, incumbiu-me a Liderança do PSDB de deixar, 
também, em nome do partido, uma mensagem de congratulações 
com esta Assembléia - com os Deputados e as Deputadas, com a 
Mesa, tanto a anterior como a atual pelo magnífico 
trabalho que desenvolveu, fazendo com que esta Casa 
despontasse entre todas as demais do Brasil, provando que 
este parlamento é aberto e que foi, muitas vezes, 
injustamente criticado, justamente por ser aberto e viver 
diretamente com a imprensa. 
Queremos, Sr. Presidente, congratular-nos com V. Exa. e, 

também, com o Deputado Romeu Queiroz, que presidiu os dois 
primeiros anos desta legislatura. Esta Assembléia provou que 
é possível fazer um parlamento harmonioso, cheio de 
vitórias, no qual convivência com o povo se dá pela 
proximidade, principalmente quando esta Assembléia buscou, 
através das audiências públicas, trazer a participação 
popular na constituição das propostas orçamentárias do nosso 
Estado. 

Em nome do PSDB, as nossas congratulações e a nossa 
esperança de que a próxima Mesa obtenha o mesmo êxito que 
esta, durante esses quatro anos. Muito obrigado. 

O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
ao encerrar a 12ª Legislatura da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, queremos, em nome do PDT deste 
Estado, notadamente da Bancada do partido nesta Casa. 
congratular-nos com todos os nossos colegas e amigos, 
principalmente com a direção desta Casa. na pessoa do seu 
Presidente. Deputado José Ferraz. Queremos agradecer, 
também, à direção da Assembléia, na pessoa do Dr. Dalmir de 
Jesus, e ao Secretário-Geral, Dr. Paulo Navarro, bem como à 
assessoria da Mesa, à assessoria das comissões e a todos os 
funcionários, quaisquer que sejam. Desejamos a todos um 
feliz ano novo e que, em 1995, na 13ª Legislatura, possamos 
realizar mais do que em 1994, porque teremos mais 
experiência do que quando aqui chegamos, em 1991. Fica o 
abraço amigo de todos os membros do PDT, em Minas Gerais; de 
todos os sete que compõem a nossa Bancada - começamos com 
três Deputados, passdmos para seis e, agora, estamos com 
sete. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e votos de 
felicidades a todos. 
O Sr. Presidente - Discussão do Parecer de Redação Final do 

Projeto de Lei nQ 2.209/94, que estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo 
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Estado para o exerc1c1o de 1995. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência, antes de encerrar esta reunião, gostaria 

de dirigir algumas palavras aos nossos companheiros; Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, demais pessoas que aqui se 
encontram, nossos queridos Desembargadores que participam 
conosco deste final de legislatura: "esta sessão legislativa 
encerra-se num momento privilegiado da história da Pátria. É 
tempo de recomeçar. Durante os últimos quatro anos, Minas e 
o Brasil viveram profundas mudanças. Consolidou-se, no povo, 
a consciência da cidadania. A população experimentou o gosto 
da própria força em memoráveis campanhas, que influenciaram 
decisivamente os destinos do País. O poder da solidariedade 
foi redescoberto num mutirão nacional contra a miséria e a 
fome. Hoje, os brasileiros querem, como nunca. um novo País. 
Entretanto, estão cada vez mais cônscios de que esse desejo 
só se tornará realidade á custa de muito trabalho e 
sacrifício. É chegada a hora da verdade. Propostas 
demagógicas de paraísos fáceis pertencem definitivamente ao 
passado. O mesmo se diga da mentalidade paternalista que já 
foi corrente tanto entre governantes como entre governados. 
Os resultados do último pleito provaram, de forma cabal, que 
o povo acredita na perspectiva de um novo Brasil, marcado 
pela estabilidade e pelo crescimento, perspectiva que se faz 
presente nos horizontes de um futuro próximo. No presente, 
tornam-se vivamente atuais as palavras do discurso de posse 
do Presidente John Kennedy: "Não pergunte o que o seu pais 
pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu 
país." Estabilidade e governabilidade, pressupostos 
fundamentais para que a Nação brasileira empreenda um novo 
surto desenvolvimentista, exigem realismo e coragem. O 
sucesso do projeto-recomeço depende do estabelecimento de um 
pacto social corajoso e honesto. em que fique bem clara a 
cota de sacrifícios de cada ente da Federação e de cada 
segmento soei a 1 . 

Durante a sessão legislativa que ora se encerra, a 
Assembléia de Minas preparou-se intensamente para este 
momento da vida nacional. Podemos até dizer que, sob alguns 
aspectos. antecipou-se mesmo a ele, tomando algumas 
iniciativas de vanguarda que a fizeram ser considerada como 
exemplo e modelo por suas congêneres. A Casa experimentou 
uma verdadeira revolução administrativa, que a fez 
contemporânea das mais modernas instituições do País. 
Apostou na informatização e ganhou, assim, um valioso 
instrumento para maior agilidade de suas ações. Empreendeu 
uma corajosa política de pessoal, fundada na 
profissionalização de seus funcionários, e fez prevalecer 
uma nova cultura, cujos princípios são a competência e o 
compromisso com o trabalho. Nesse empreendimento, cumpre 
ressaltar o papel desempenhado pela Escola do Legislativo. 
Iniciativa pioneira no Brasil. ela vem contribuindo de forma 
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notável para a capacitação e atualização de nossos 
servidores. Além disso, ao promover o intercâmbio deste 
Poder com a comunidade acadêmica nacional e internacional, 
por meio do Programa Pensando em Minas. a Escola estabeleceu 
um canal de comunicação entre a prática política e o 
exercício da pesquisa e da reflexão filosófica. 

Nos últimos quatro anos, caminhamos a passos largos no 
sentido de uma parceria efetiva com a sociedade. O 
parlamento mineiro chegou à consciência plena de que a ação 
legislativa deveria sofrer profundas e significativas 
mudanças. Era preciso dizer não às leis de laboratório: era 
preciso legislar com o povo. A população foi, então, chamada 
a participar. Os inúmeros seminários que promovemos, em 
conjunto com a sociedade civil, resultaram em textos legais 
importantes, realistas, originados de um processo 
democrático por excelência. As audiências públicas 
regionais, por sua vez, inauguraram uma fase de intensa 
participação popular no planejamento das políticas públicas 
e na elaboração da lei orçamentária. O orçamento para o 
exercício de 1995 reflete. de modo muito especial. os 
resultados desses eventos e é uma prova inconteste do 
sucesso deles. Significativa parcela das propostas 
priorizadas nas audiências públicas encontra-se plenamente 
contemplada na lei que acabamos de aprovar. 
A parceria com a sociedade fez-se, ainda, sentir nas 

iniciativas de alcance interestadual que tiveram origem 
neste Poder. A Cipe São Francisco, que evoluiu para o 
Seminário Legislativo Parlamento das Águas, é um belo 
exemplo do êxito dessas iniciativas. Demos. ainda, um 
primeiro passo para um ambicioso programa de intercâmbio, 
que envolverá não só outras Assembléias Legislativas como 
também instituições internacionais. 
O Prêmio Opinião Pública 1994, conferido a esta Casa pelo 

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas de 
São Paulo e do Paraná, veio confirmar o acerto de nossa 
política de comunicação institucional. Nesse sentido. 
renunciamos à tentação de vender a imagem da Assembléia de 
Minas como se vendem automóveis, refrigerantes ou sabão em 
pó. Concentramos nossos esforços muito mais rumo à formação, 
na comunidade, de uma consciência cidadã, capaz de 
acompanhar o trabalho dos Deputados e participar, com 
interesse crescente, nas atividades do parlamento. 
Diante dessas conquistas, temos muito a agradecer. Somos 

grato à comunidade mineira, parceira constante e 
destinatária maior do processo de transformação 
experimentado por este Poder. Queremos, ainda, ressaltar a 
solidariedade e a colaboração dos colegas da Mesa da 
Assembléia, que estiveram conosco em todos os projetos 
levados a .cabo pela Casa no último biênio. Ressaltamos, 
ainda, o trabalho das comissões e do Plenário, responsáveis 
não só pelo volume, mas, sobretudo, pela qualidade da 
produção verificada na presente sessão legislativa. 
Agradecemos aos colegas Deputados: seu apoio e sua 
consciência de homens públicos possibilitaram as muitas 
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realizações desta Casa na legislatura que ora se encerra. 
Destacamos, ainda, a atuação das Lideranças partidárias e do 
Bloco de Reorganização Democrática. Os Lideres foram os 
artífices do diálogo que possibilitou a composição de 
interesses por vezes divergentes e que assegurou a 
convivência respeitosa entre as diversas representações com 
assento neste parlamento. O Bloco de Reorganização 
Democrática, de modo especial, soube garantir sólida base de 
apoio às iniciativas governamentais, ao mesmo tempo em que 
cultivou uma atitude de respeito com relação às tendências 
minoritárias nesta Casa. Manifestamos, ainda, nosso 
reconhecimento à imprensa: uma imprensa livre e ética é 
fundamental para desenvolver no povo a consciência da 
cidadania. Em nosso trabalho, contamos, também, com o 
suporte técnico oferecido pelo corpo funcional da 
instituição. A esses dedicados funcionários, expressamos 
nosso muito obrigado. 

Muito do que foi feito nos últimos quatro anos deveu-se à 
íntima colaboração entre os Poderes do Estado. Sem abdicar 
de sua independência, souberam unir forças em prol dos 
interesses maiores de Minas. Especialmente fecundo foi o 
entrosamento com o Executivo: um pacto de co-
responsabilidade entre o Legislativo e a administração Hélio 
Garcia tornou possível a concretização de projetos pelos 
quais esta terra esperava há muito tempo. Se somos hoje a 2ª 
economia do País, se a duplicação da Rodovia Fernão Dias é 
realidade. se o Estado tem suas finanças estáveis, isso não 
é fruto do acaso: é o resultado da feliz colaboração entre 
os Poderes, possibilitada pelo pragmatismo responsável dos 
homens públicos mineiros. 
O compromisso do Governador eleito Eduardo Azeredo com a 

causa das Gerais faz-nos otimista e autoriza-nos a supor que 
essa colaboração terá continuidade no próximo quadriênio. 

Procuramos mostrar, em 1 inhas gerais, o caminho que 
percorremos nos últimos quatro anos. Não é bom, entretanto, 
demorar demasiado na contemplação dos sucessos de ontem. 
Temos, isso sim, que manter os olhos nos desafios de amanhã. 

O Brasil encontra-se no 1 imiar de um recomeço que nos 
deverá fazer superar erros históricos pelos quais se 
perderam décadas inteiras. Os brasileiros recobraram a 
confiança no futuro e acreditam num projeto de retomada do 
desenvolvimento. Não é lícito a ninguém decepcioná-los . 

Assim como foi no passado, a história futura do País passa 
necessariamente por Minas Gerais. Não só as nossas 
tradições. mas também a posição deste Estado na história 
presente da República autoriza-nos a dizer que nada no 
Brasil se pode fazer sem Minas. Por isso. temos de estar 
preparados. Por isso não podemos ter receio de insistir 
junto ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para que dê à 
terra de Tiradentes o lugar que lhe cabe na condução dos 
destinos nacionais. Se somos todos por Minas. não nos 
podemos contentar com um papel secundário para nosso Estado. 
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As promessas de um novo Brasil são apenas um começo: mais é 
o que está por vir. Coragem, pois! Um grande destino nos 
espera! 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da 

havendo oradores inscritos para o Grande 
Presidência encerra a presente reun1ao 
Deputados para a Solene de Encerramento 
Legislativa Ordinária da 12a Legislatura, 
amanhã, dia 30, às 9h30min. Fica, portanto, 
extraordinária de logo mais, às 20 horas. 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

pauta e não 
Expediente, a 
e convoca os 
da 4a Sessão 
a realizar-se 
desconvocada a 

Levanta-se a 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 
No 2.209/94 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 520/94, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa o projeto de lei que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado para o exercício de 1995. 

Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão. para. 
nos termos dos arts. 160 da Constituição do Estado e 216 do 
Regimento Interno, receber parecer. 

Ao projeto, no prazo de que trata o § 2Q do art. 216 do 
Regimento Interno, foram apresentadas as Emendas nQs 1 a 
3924, as quais relacionamos em anexo. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela, no que tange ao Orçamento Fiscal, 

estima a receita do próximo exercício em R$7.499.360.751,00, 
fixando a despesa em igual importância. O Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, por seu 
turno, tem valor fixado em R$1. 114.318.528,00. 

É importante esclarecer que. conforme determina o art. 3Q 
da Lei nQ 11.546, de 6/7/94, ou seja, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO - para o exercício de 1995. os valores 
da proposta orçamentária estão expressos em preços correntes 
de 1995. Nesse sentido, sobre o valor das propostas 
parciais, coletadas a preços de junho de 1994. foi aplicado 
um reajuste de 26%, refletindo a previsão de uma taxa média 
de inflação de 2,96% para os meses de julho a dezembro de 
1993 e de 0,85% mensais para o próximo ano. 

Em função das excelentes perspectivas de sucesso do Plano 
Real. consideramos a estimativa de inflação elaborada pelo 
Poder Executivo altamente factível. Não obstante, deve-se 
ressaltar. que, conforme disp6e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. existem mecanismos capazes de garantir o 
valor real das dotaç6es orçamentárias, caso o cenário 
inflacionário estabelecido pelo Poder Executivo se revele 
diferente das taxas de inflação efetivas. 
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Assim, conforme o art. 7Q da LDO de 1995, os valores da 
proposta orçamentária deverão ser corrigidos, quando da 
sanção da lei orçamentária, pela diferença entre a variação 
do Indice Geral de Preços- Disponibilidade Interna, da 
Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre junho e novembro de 
1994 e a inflação estimada para o mesmo período. 
Adicionalmente, conforme estabelece o art. 42 da lei 

supracitada, o Poder Executivo está autorizado a proceder, 
trimestralmente, à correção dos valores das dotações 
orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado, pela diferença entre a 
variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade 
Interna, da Fundação Getúlio Vargas, e a inflação estimada 
na lei orçamentária, observado o comportamento das receitas 
no período. Tal correção se dará por decreto, que fixará um 
mesmo índice para todas as dotações. 

Entre as várias características da proposta de orçamento 
fiscal ora analisada, três merecem ser especialmente 
ressaltadas. 
Primeiramente, deve-se destacar o amplo acolhimento das 

propostas priorizadas nas audiências públicas regionais no 
projeto de lei orçamentária. Iniciativa pioneira desta Casa, 
as mencionadas audiências vêm se constituindo em um 
instrumento fundamental para o diagnóstico dos serviços 
públicos em Minas Gerais e para a democratização do 
orçamento estadual. 

O segundo ponto a se destacar é a previsão de expressiva 
formação de poupança corrente. Resultado da diferença entre 
receitas e despesas correntes, essa poupança está estimada 
em cerca de R$522.000.000,00. A geração desta substancial 
poupança deve ser fundamentalmente atribuída à expectativa 
de crescimento na arrecadação de tributos e nas 
transferências constitucionais, decorrentes da retomada do 
crescimento económico e do fortalecimento da ação de 
fiscalização tributária. 
O terceiro e último ponto a se destacar é a existência, na 

proposta orçamentária para 1994, de inúmeros projetos de 
investimento de grande expressão financeira, parcialmente 
financiados por operações de crédito externa ou 
transferências do Governo Federal. A listagem abaixo 
apresenta os mencionados projetos, com suas fontes de 
financiamento: 

1 -Duplicação da Rodovia 
Transferências Federais 
Contrapartida do Tesouro 
2 - Fundo de Saneamento 

Arrudas e Onça - PROSAN 

Fernão Dias 
R$218.397.060,00 
R$80.256.960,00 

Ambiental das Bacias dos 

Operações de Crédito Externas R$49.075.328,00 
Contrapartida do Tesouro R$15. 159.394,00 

Ribeirões 

3 Projeto de Melhoria da Qualidade de Ensino da 
Secretaria de Estado da Educação 

Operações de Crédito Externas 
Contrapartida do Tesouro 

R$25.968. 199,00 
R$25.968. 199,00 
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4 Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 
Modernização dos Municípios - SOMMA 
Operações de Crédito Externas R$50.080. 124,00 
Contrapartida do Tesouro R$24.628.924,00 
Deve-se, por fim, destacar as autorizações contidas no 

projeto de lei em análise. 
Os arts. 7Q e 8Q autorizam o Poder Executivo a abrir 

créditos suplementares ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento de 
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado, até o 
limite de 25% dos valores dos respectivos orçamentos, não 
onerando o mencionado limite as suplementações com recursos 
decorrentes de convênios ou operações de crédito, os 
diretamente arrecadados ou os que se destinem ao pagamento 
da dívida pública e de precatórios judiciários. 
O art. 10 autoriza a realização de operações de crédito até 

o limite de R$903.254. 180,00, referente à colocação de 
letras e títulos do Tesouro no mercado imobiliário. 
Por fim, o art. 11 autoriza a realização de operações de 

crédito por antecipação da receita. observados os limites e 
procedimentos estabelecidos na Resolução nQ 11, de 31/1/94, 
do Senado Federal. 

Na elaboração deste parecer, observamos os mandamentos 
constitucionais, as diretrizes emanadas da LDO de 1995, os 
princípios do Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei 
nQ 4.320, de 1964, que contém as normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
públicos. 
Tendo em vista esse escopo, procuramos manter o perfil de 

gastos com custeio e investimentos proposto pelo Poder 
Executivo, não obstante o número significativo de emendas 
oferecidas pelos nobres pares. Nosso entendimento é o de que 
a proposta orçamentária encaminhada atende adequadamente aos 
anseios e às prioridades do povo mineiro, apesar da grave 
crise fiscal que solapa a capacidade de investimentos do 
Estado brasileiro. 
A compatibilização da proposta do Governador do Estado com 

as alterações pretendidas pelos Deputados na Casa exigiu 
desta relatoria a adoção de determinados critérios para 
decidir sobre o acolhimento ou não das emendas, além da 
observância das restrições legais já existentes. 

Cada emenda aprovada ou rejeitada, relacionada em anexo, 
contém um parecer-padrão explicitando as razões da decisão 
tomada. A adoção de um parecer-padrão tornou-se necessária 
devido ao grande número de emendas apresentadas, ao exíguo 
tempo disponível para conclusão de nosso trabalho e ao 
esforço de compatibilização de interesses conflitantes. Esse 
procedimento operacional foi adotado para que pudéssemos 
concentrar nossa atenção no mérito das proposições, que 
foram detidamente analisadas. 
Procuramos acatar emendas que propõem a abertura de 

dotações para programas e obras específicas. Essa decisão dá 
ao Poder Executivo elementos para captar a vontade desta 
Casa. Caberá, assim, a cada um dos colegas o trabalho 
político para a viabilização de suas demandas, o que exigirá 
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a abertura, pelo Poder Executivo, de créditos adicionais 
para a suplementação de recursos. 
Muitas vezes, durante a análise das emendas, mesmo 

aquiescendo ao mérito e conteúdo delas, não nos foi possível 
acolhê-las, tendo em vista a necessidade de observância das 
normas legais e dos critérios por nós estabelecidos. Tal 
decisão, que nos entristece, está indissoluvelmente ligada 
aos que têm por ofício compatibilizar recursos escassos com 
exigências sabidamente meritórias e inadiáveis. 

Conclusão 
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 2.209/94 com as emendas constantes na 
relação anexa, com pareceres pela aprovação, pela aprovação 
na forma da Subemenda nQ 1 ou pela aprovação na forma da 
Subemenda nQ 2. Opinamos, ainda, pela rejeição ou pela 
prejudicialidade das emendas também listadas na referida 
relação, cujo parecer aponta nesse sentido. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente- Agostinho Patrus, relator-

Roberto Amaral - José Renato - Sebastião Costa- Ivo José -
Arnaldo Canarinho -Antônio Júlio- Ermano Batista- Hely 
Tarquínio- Antônio Carlos Pereira (voto contrário). 

EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO: 

1388 1389 
1400 1401 
1422 1423 
1434 1436 
1604 1605 
1671 1672 
1683 1684 
1696 1697 
1708 1709 
1720 1721 
1732 1733 
1744 1745 
1759 1765 
1782 1783 
1801 1802 
1827 1828 
1856 1857 
1873 1874 
1900 1901 
1913 1914 
1925 1926 
1937 1938 
1949 1950 
1961 1962 
1973 1974 
1985 1986 
1997 1998 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 
1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1419 1420 1421 
1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 
1437 1438 1573 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 
1606 1607 1608 1609 1665 1666 1667 1668 1669 1670 
1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 
1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1695 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 
1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1755 1756 
1766 1767 1769 1770 1771 1772 1773 1776 1777 1781 
1785 1786 1790 1792 1793 1794 1797 1798 1799 1800 
1803 1807 1810 1815 1816 1819 1820 1822 1824 1826 
1833 1834 1837 1838 1839 1845 1847 1849 1850 1854 
1858 1859 1860 1861 1862 1868 1869 1870 1871 1872 
1875 1882 1884 1885 1886 1887 1896 1897 1898 1899 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1912 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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2068 2069 
2080 2081 
2096 2097 
2108 2109 
2223 2224 
2235 2236 
2247 2248 
2259 2260 
2271 2272 
2283 2284 
2295 2296 
2307 2308 
2324 2325 
2336 2337 
2366 2367 
2378 2379 
2392 2393 
2404 2405 
2420 2421 
2432 2434 
2452 2453 
2464 2465 
2476 2477 
2488 2489 
2512 2513 
2524 2525 
2538 2539 
2550 2551 
2612 2613 
2624 2625 
2690 2691 
2904 2905 
2916 2917 
2928 2929 
2942 2943 
2955 2956 
2968 2970 
2989 2992 
3005 3006 
3017 3018 
3029 3030 
3041 3042 
3053 3054 
3220 3221 
3232 3233 
3249 3250 
3261 3262 
3310 3316 
3642 3643 
3655 3656 
3667 3668 
3679 3680 
3708 3709 
3720 3721 

28 

2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 
2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2094 2095 
2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 
2110 2111 2112 2113 2217 2218 2219 2220 2221 2222 
2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 
2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 
2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 
2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 
2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 
2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 
2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 
2309 2310 2312 2313 2314 2315 2316 2321 2322 2323 
2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 
2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2365 
2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 
2380 2381 2382 2383 2384 2386 2387 2388 2389 2391 
2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 
2406 2408 2410 2411 2413 2414 2416 2417 2418 2419 
2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 
2435 2436 2437 2438 2441 2442 2447 2448 2449 2451 
2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 
2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 
2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 
2490 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2510 2511 
2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 
2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2536 2537 
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
2552 2553 2554 2555 2606 2607 2608 2609 2610 2611 
2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 
2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2688 
2692 2693 2694 2695 2696 2697 2900 2901 2902 2903 
2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 
2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 
2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2938 2939 2940 
2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2952 2953 2954 
2957 2958 2959 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 
2971 2972 2973 2974 2975 2977 2978 2979 2985 2986 
2993 2994 2996 2997 2999 3000 3001 3002 3003 3004 
3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 
3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 
3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 
3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 
3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3218 3219 
3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 
3234 3235 3236 3237 3243 3244 3245 3246 3247 3248 
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 
3263 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3276 
3448 3575 3587 3632 3633 3634 3635 3639 3640 3641 

.3644 3645 3646 3647 3648 3650 3651 3652 3653 3654 
3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 
3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 
3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3697 3707 
3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 
3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 
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3732 3733 
3744 3745 
3756 3757 
3768 3769 
3780 3781 
3792 3793 
3804 3805 
3816 3817 
3828 3829 
3840 3841 
3852 3853 
3864 3865 
3876 3877 
3888 3889 
3900 3901 
3912 3913 
3924 

29 

3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 
3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 
3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 
3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 
3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 
3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 
3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 
3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 
3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 
3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 
3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 
3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 
3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 
3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 
3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 
3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 

EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DE SUBEMENDA NQ 
1: 

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 
0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 
0788 0802 0808 0815 0821 0906 0910 0927 1026 1027 1028 1029 
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1154 1175 1176 1177 
1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1203 1212 1223 1228 1238 1247 
1253 1265 1278 1303 1307 1314 1320 1332 1334 1381 1385 1409 
1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1435 1694 1760 
1761 1762 1764 1835 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1883 1888 
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1911 2000 2001 2002 2003 
2004 2005 2006 2037 2045 2048 2311 2317 2318 2319 2320 2347 
2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 
2360 2361 2362 2363 2364 2433 2439 2440 2443 2444 2445 2446 
2450 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 
2509 2534 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2605 2671 
2672 2673 2674 2675 2676 2677 2687 2698 2699 2700 2701 2702 
2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 
2721 2724 2725 2727 2728 2729 2730 2731 2738 2741 2742 2743 
2744 2745 2747 2748 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 
2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2804 2805 2809 2830 
2845 2846 2847 2853 2855 2856 2857 2859 2860 2864 2865 2866 
2867 2868 2869 2872 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2937 2941 
2951 2960 2969 2976 2981 2982 2983 2987 2988 2995 3063 3064 
3275 3277 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 
3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3312 
3313 3314 3315 3379 3380 3381 3417 3418 3428 3497 3516 3566 
3581 3583 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3602 3603 3604 
3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3621 3625 
3636 3637 3638 3649 3689 3690 3691 3695 
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-----------------------------------------------------------------------
EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DA SUBEMENDA NQ 

2 -----------------------------------------------------------------------
2746 2749 -----------------------------------------------------------------------
EMENDAS COM PARECER PELA REJEIÇÃO: -----------------------------------------------------------------------

0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 
0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 
0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 
0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 
0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 
0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 
0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 
0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 
0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 
0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 
0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 
0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 
0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 
0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 
0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 
0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 
0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 

I 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 / 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 
0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 
0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 
0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 
0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 
0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 
0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 
0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 
0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 
0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 
0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 
0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 
0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 
0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 
0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 
0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 
0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 
0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 
0457 0458 . 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 
0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 
0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 
0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 
0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 
0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 
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0529 0530 
0541 0542 
0553 0554 
0565 0566 
0577 0578 
0589 0590 
0601 0602 
0613 0614 
0625 0626 
0637 0638 
0649 0650 
0661 0662 
0673 0674 
0685 0686 
0697 0698 
0709 0710 
0721 0722 
0733 0734 
0745 0746 
0757 0758 
0769 0770 
0781 0782 
0795 0796 
0809 0810 
0823 0824 
0835 0836 
0847 0848 
0859 0860 
0871 0872 
0883 0884 
0895 0896 
0908 0909 
0921 0922 
0934 0935 
0946 0947 
0958 0959 
0970 0971 
0982 0983 
0994 0995 
1006 1007 
1018 1019 
1054 1055 
1066 1067 
1078 1079 
1090 1091 
1102 1103 
1114 1115 
1126 1127 
1138 1139 
1150 1151 
1163 1164 
1196 1197 
1209 1210 
1222 1223 

31 

0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 
0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 
0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 
0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 
0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 
0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 
0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 
0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 
0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 
0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 
0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 
0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 
0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 
0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 
0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 
0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 
0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 
0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 
0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 
0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 
0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 
0783 0784 0785 0786 0789 0790 0791 0792 0793 0794 
0797 0798 0799 0800 0801 0803 0804 0805 0806 0807 
0811 0812 0813 0814 0816 0817 0818 0819 0820 0822 
0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 
0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 
0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 
0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 0869 0870 
0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 
0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 
0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0907 
0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 
0923 0924 0925 0926 0928 0929 0930 0931 0932 0933 
0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 
0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955 0956 0957 
0960 0961 0962 0963 0964 0965 0966 0967 0968 0969 
0972 0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 
0984 0985 0986 0987 0988 0989 0990 0991 0992 0993 
0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 
1020 1021 1022 1023 1024 1025 1050 1051 1052 1053 
1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 
1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 
1 1 04 1105 1106 1107 1108 1109 111 o 1111 1112 1113 
1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 
1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 
1152 1153 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 
1165 11661167 1168 1169 11701171 1172 1173 1174 
1198 1199 1200 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1208 
1211 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 
1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 
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1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 
1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 
1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 
1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 
1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 
1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 
1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 
1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 
1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 
1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 
1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1382 1383 1384 1386 1387 
1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 
1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 
1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 
1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 
1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 
1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 
1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 
1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 
1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 
1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 
1571 1572 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 
1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 
1596 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 
1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 

I 
1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 
1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 
1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1754 1757 1758 1763 
1768 1774 1775 1778 1779 1780 1784 1787 1788 1789 1791 1795 
1796 1804 1805 1806 1808 1809 1811 1812 1813 1814 1817 1818 
1821 1823 1825 1829 1830 1831 1832 1836 1840 1841 1842 1843 
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2385 2390 2689 2998 3264 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 2.055/94 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa 

epígrafe dispõe 
da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em 
sobre a assistência social a cargo do 

Estado. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/6/94, foi a 

exame proposição distribuída a esta Comissão para 
preliminar, nos termosdoart. 195, c/coart. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Em virtude de requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, aprovados em Plenário no dia 20/10/94, o projeto 
tramita em regime de urgência, devendo ser apreciado em 
reunião conjunta das Comissões supracitadas, em conformidade 
com os preceitos estabelecidos nos arts. 245, XIX e XV, e 
274, II, do referido Regimento. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela tem por objetivo regulamentar a 

assistência social a cargo do Estado, estabelecendo as 
diretrizes da política estadual de assistência social e sua 
organização geral. Para tanto, institui o Conselho Estadual 
de Assistência Social, fixando sua composição e competência. 
Estabelece. ainda, a competência da Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social para a aplicação da lei, 
constituindo, também, o Fundo Estadual de Assistência Social 
- FEAS. 

Define a propos1çao, para os seus efeitos, o 
subvenção social e a forma de sua concessão às 
filantrópicas e de assistência social. obrigando 
público a divulgar as concessões e estabelecendo, 

que seja 
entidades 
o poder 

ainda, os 
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parâmetros para a fiscalização e a avaliação das referidas 
subvenções. 
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado 

membro prevista no art. 23, X, da Constituição da República, 
enquadrando-se, ainda, no disposto nos arts. 203 e 204 da 
Carta Estadual. 
Entretanto. merece reparo a proposição na parte relativa ao 

financiamento da assistência social. Com efeito, ao se 
instituir o FEAS, não se observou o disposto na Lei 
Complementar nQ 27, de 19/1/93. que dispõe sobre a 
instituição, a gestão e a extinção de fundo. Entre outras 
omissões, não ficou demonstrada a viabilidade técnica e 
econômica do fundo, nem a proposta de sua criação foi 
estabelecida em lei específica, conforme exige o art. 1Q da 
mencionada lei complementar. Desse modo, deve ser suprimido 
o art. 9Q do Projeto de Lei nQ 2.055/94. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
2.055/94 com as Emendas nQs 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA NQ 1 
Suprima-se o art. 9Q. 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se o art. 16. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente- Jaime Martins, relator - José 

Braga - Roberto Amaral - Ivo José (voto contrário) - Jorge 
Eduardo. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1Q, 

O projeto 
Assembléia, 
Estado. 

Interno) 
de lei em epígrafe, de autoria 
dispõe sobre a assistência social 

do Regimento 

da Mesa 
a cargo 

da 
do 

Tramitando em regime de urgência e apreciado em reunião 
conjunta, a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o 
projeto recebeu parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora. a esta 
Comissão examinar a matéria quanto ao mérito, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto sob comento é fruto do debate "Assistência Social 

e Verbas Públicas", realizado pela Assembléia Legislativa em 
24/11/93, em que se discutiu a aplicação dos recursos da 
subvenção social. O resultado desse trabalho foi formalizado 
em um documento final, aprovado no dia 10/12/93. 
A tônica do debate e do documento final recaiu 

exclusivamente sobre o tema proposto, mas o projeto de lei 
em tela ampliou o seu objeto e dispôs também sobre uma 
política de assistência social baseada na Lei Federal nQ 
8.742, de 7/12/92, Lei Orgânica da Assistência Social. que 
representa uma adequação da legislação federal aos novos 
ditames constitucionais. 
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Entendemos que o Estado contemporâneo não pode, de forma 
nenhuma, se eximir de sua responsabilidade com o cidadão. A 
democracia, em nosso entender. não se esgota com o sufrágio 
universal ou com um Estado assistencialista. Ela se 
consolida, na verdade. na luta diária dos indivíduos em 
busca da justiça social. 

No entanto, o estágio em que se encontra nossa sociedade, 
marcada pelo desnível entre as classes, dificulta até mesmo 
a sobrevivência do indivíduo carente. que pode apenas contar 
com o amparo do Estado. A assistência social constitui, 
juntamente com a saúde e a previdência social. o que se 
denomina seguridade social, cuja finalidade é o provimento 
de condições para atender às contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. 

As subvenções sociais, no atual estágio de desenvolvimento 
em que se encontra nosso País, constituem um importante 
elemento entre as ações que visam a amparar o mais carente. 
Dessa forma. vemos como importante o estabelecimento de 
normas jurídicas a elas pertinentes. 

Na Constituição da República sobressai, para a área, o 
caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade. No caso 
especifico da assistência social, salientamos a importância 
da participação da esfera municipal de poder. A abordagem 
municipal da questão é menos laboriosa e complexa que nas 
esferas do Estado e da União, razão pela qual a emenda que 
propomos ao projeto estabelece para a comunidade o papel de 
controlar a aplicação de verbas públicas, a partir do acesso 
às informações a elas referentes. Além disso, os recursos 
financeiros são escassos e devem ser utilizados com vistas à 
obtenção do máximo de qualidade, produtividade e eficiência. 
Acreditamos que isso só é possível por meio da orientação 
que os conselhos municipais poderão prestar às entidades que 
lhes são próximas. 
Quando da discussão do projeto, foi apresentada a Emenda nQ 

3, incorporada ao Substitutivo nQ 1, apresentado por esta 
Comissão. 

Conclusão 
Em vista do exposto e das considerações apresentadas pela 

Comissão de Constituição e Justiça, propomos a aprovação do 
Projeto de Lei nQ 2.055/94 na forma do Substitutivo nQ 1, a 
seguir redigido, ficando prejudicadas as Emendas nQs 1 e 2 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 2.055/94 
Dispõe sobre a concessão de subvenções sociãis no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado manterá a concessão de subvenções 

sociais e de auxílio para despesa de capital a entidades, 
sempre que a suplementação dos recursos de origem privada, 
aplicados ao desenvolvimento de ações e projetos para o 
atendimento de interesse social. revelar-se mais econômica. 

Parágrafo único - Às Prefeituras municipais poderá ser 
repassado recurso destinado a investimento em infra-
estrutura comunitária. 



z 
6 

l 

37 

Art. 2Q -A subvenção social e o auxilio para despesa de 
capital poderão ser concedidos à entidade que comprovar: 

I - estar em funcionamento; 
II ter feito a aplicação devida, perante o órgão 

apropriado, do último recurso de subvenção social ou de 
auxílio para despesa de capital recebido; 

III - não ter fins lucrativos, não distribuir lucros ou 
dividendos nem conceder remuneração, vantagens ou benefícios 
a dirigente, conselheiro, associado ou instituidor; 

IV - desenvolver, entre outras, ações que visem: 
a) à proteção da saúde, da família, da maternidade, da 

infância e da velhice; 
b) ao combate à fome e à pobreza; 
c) à integração dos seus beneficiários no mercado de 

trabalho; 
d) à habilitação e à reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência; 
e) à divulgação da cultura e do esporte; 
f) à proteção do meio ambiente. 
Art. 3Q -Os órgãos do Estado aos quais compete o repasse 

às entidades beneficiárias do recurso financeiro para 
atender a despesa de custeio ou de capital ficam obrigados 
a: 

I - creditar diretamente o recurso em conta bancária 
própria da entidade; 

II - divulgar, mediante publicação no diário oficial do 
Estado, a relação das entidades beneficiadas, o valor e a 
finalidade do benefício; 
III julgar as contas prestadas pelas entidades 

beneficiárias dos recursos de subvenção social ou de despesa 
de capital, determinando as diligências necessárias. 

Art. 4Q -A entidade beneficiada com recursos da subvenção 
social se obriga a: 

I -aplicar o recurso em projeto próprio e específico; 
II - divulgar, na comunidade, os valores recebidos do 

Estado a título de subvenção social ou de despesa de capital 
e a prestação de contas de sua aplicação, com periodicidade 
não superior a 6 (seis) meses; 
III -prestar contas, ao órgão competente, da aplicação dos 

últimos recursos de subvenção social ou de despesa de 
capital recebidos do Estado. 

Parágrafo único- Quando da prestação de contas, a entidade 
deverá anexar á documentação pertinente cópia da ata da 
reunião da Diretoria. referente à aprovação da aplicação dos 
respectivos recursos, assinada, no mínimo, pela metade mais 
um de seus membros. 
Art. 5Q -A entidade que infringir o disposto no artigo 

anterior ou que tenha sua prestação de contas rejeitada fica 
obrigada a devolver aos cofres públicos os recursos que 
tenha recebido, com os acréscimos legais previstos para 
inadimplência de tributos estaduais. 
Parágrafo un1co No Poder Legislativo compete ao 

Corregedor apurar as denúncias de inobservância da lei. 
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Art. 6Q -Os municípios, quando da criação do Conselho 
Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16 da Lei 
Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993, atribuirão ao 
Conselho, entre outras. competência para: 

I orientar, acompanhar e avaliar a aplicação das 
subvenções sociais concedidas às entidades locais: 

II -cadastrar as entidades assistenciais locais; 
III - atestar o funcionamento das entidades assistenciais 

locais: 
IV- auxiliá-las no preparo da documentação. 
Parágrafo único - O Conselho referido neste artigo terá 

representação paritária da sociedade civil e do poder 
público. 
Art. 7Q -A liberação dos recursos a que se refere o art. 

1Q desta lei será precedida de plano de trabalho proposto 
pela entidade ou Prefeitura e aprovado pelo órgão 
concedente, nos termos do art. 116 da Lei nQ 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e de termo de convênio próprio, firmado entre 
as partes. 

Art. 8Q -O Poder Executivo, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de publicação desta lei. 
encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo 
sobre o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Antônio 

Carlos Pereira (voto contrário) - José Bonifácio. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em 

análise dispõe sobre a assistência social a cargo do Estado. 
Publicado em 8/6/94, o projeto tramita em regime de 

urgência, com apreciação em reunião conjunta das Comissões a 
que foi distribuído. 

Inicialmente, a proposição recebeu parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas nQs 1 e 2. A Comissão de Saúde e Ação Social opinou 
pela aprovação da proposição com as alterações propostas. 
Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria no âmbito 

de sua competência. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise é decorrência de um debate 
promovido por esta Casa em novembro de 1993, no qual cerca 
de 600 representantes da sociedade civil discutiram inúmeras 
questões relacionadas ao tema. 

A proposição em exame representa um avanço na legislação 
sobre assistência social, garantindo que os recursos 
públicos a ela destinados sejam aplicados da forma mais 
transparente e eficaz possível. 
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Ademais, a matéria está de acordo 
finanças públicas. não encontrando 
financeiro-orçamentário. 

com a legislação sobre 
óbice do ponto de vista 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.055/94 na forma proposta pela Comissão de Saúde e 
Ação Social. ficando prejudicadas as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente- Roberto Amaral, relator- Célio 

de Oliveira -José Bonifácio- Antônio Carlos Pereira (voto 
contrário) - José Renato - Jaime Martins. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 2.056/94 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto em tela 
visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóveis 
ao Município de Peçanha. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista 

financeiro-orçamentário. Dispõe sobre reversão de imóveis do 
Estado, o que não acarreta despesas para os cofres públicos, 
nem causa impacto na lei orçamentária. 

Além disso, observamos que os 1moveis continuarão 
integrando o patrimônio público, visto que a aprovação do 
projeto implica apenas a sua transferência da esfera 
estadual para a municipal. 

Observamos, também, que a alienação em tela subordina-se à 
existência de interesse público devidamente justificado, 
visto que os 1moveis se destinarão à construção de prédios 
para alojamento de quartel, delegacia de polícia, fábrica de 
manilhas e blocos para calçamento e de área de lazer para a 
população carente. 
Por outro lado, a perda patrimonial do Estado será 

amplamente compensada pelos relevantes benefícios advindos 
da nova utilização dos imóveis. Esses, na verdade, estão 
retornando ao patrimônio do município, que os havia, 
anteriormente, doado ao Estado. 

Vale, ainda, ressaltar que o Executivo, em resposta à 
diligência solicitada, manifestou-se de acordo com a 
reversão. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 2.056/94 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Marcos Helênio, relator-

Roberto Amaral - José Renato - Jaime Martins. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 2.272/94 
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 555/94, o Governador do Estado 
encaminha a esta Casa o Projeto de Lei nQ 2.272/94, que 
acrescenta dispositivos à Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 23/12/94, foi a proposição distribuída às 
Comissões acima referidas, para ser apreciada em regime de 
urgência e em reunião conjunta, nos termos do art. 69 da 
Carta mineira e dos arts. 220 e 222 do Regimento Interno. 

Designados para apreciar os aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais da matéria, passamos a fazê-lo na 
forma abaixo. 

Fundamentação 
A proposta contida no projeto de lei em tela visa a 

acrescentar dispositivos ao art. 12 da Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, ajustando os termos da referida proposição à 
política de estímulo à produção e venda de veículos 
automotores, mediante redução da base de cálculo do ICMS nas 
operações que envolvam os referidos produtos. 

Não se vislumbra qualquer restrição quanto à iniciativa do 
processo legislativo em matérias dessa natureza, sendo certo 
que o Chefe do Poder Executivo procure ajustar a política 
tributária implementada no Estado de Minas Gerais àquela 
adotada por outras unidades da Federação. 

Com efeito. observa-se na legislação própria de outros 
Estados uma diminuição da base de cálculo de incidência do 
imposto sobre os produtos mencionados, mediante a adoção de 
uma carga tributária menor, que tenha como resultado 
imediato a redução do preço final do produto. 
A proposta está em consonãncia com a disposição contida no 

art. 155, § 2Q, VI, da Constituição da República, que 
assegura, para as alíquotas internas do imposto, um patamar 
não inferior às alíquotas previstas para as operações 
interestaduais. 
Por outro lado, a matéria deve receber o devido tratamento 

legal, em face da disposição contida no art. 61, III, da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, que insere entre as 
prerrogativas da Assembléia Legislativa as disposições 
relativas ao sistema tributário estadual, como ocorre no 
caso em análise. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
2.272/94. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de ·Oliveira, Presidente- Geraldo Rezende. relator-

Antônio Carlos Pereira- Antônio Júlio. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

epígrafe acrescenta dispositivos à Lei nQ 6.763, de 
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16/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais. 

Por meio da Mensagem nQ 555/94, o Governador solicitou 
regime de urgência para o projeto. sendo este distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para ser apreciado em reunião 
conjunta. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabendo 
agora a esta Comissão apreciar a matéria. 

Fundamentação 
O atual modelo de definição de alíquotas e demais 

benefícios fiscais do ICMS, consagrado no ordenamento 
constitucional e na legislação infraconstitucional. reserva 
papel preponderante para o Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ -. no âmbito do qual são celebrados os 
convênios interestaduais, cabendo a cada Poder Executivo 
Estadual implementar os benefícios fiscais autorizados no 
âmbito do referido Conselho. 

Com isso, procura-se evitar indesejável guerra fiscal entre 
as unidades da Federação. 

O projeto de lei em exame diz respeito à alíquota e à base 
de cálculo aplicáveis nas operações internas com veículos 
automotores no Estado de Minas Gerais. 

Até então. por força da Lei Estadual nQ 9.758, de 10/2//89, 
que alterou a Lei nQ 6.763. de 1975, e instituiu a nova 
Consolidação da Legislação Tributária - CLTA mormente 
adaptando a legislação estadual às mudanças que vieram a 
lume com a Constituição Federal de 1988 a alíquota 
aplicável nas saídas de veículos automotores. nas operações 
internas, era de 17% e depois passou a ser de 18%, que era a 
al !quota genérica, nos termos da alínea ''e" do art. 12 da 
chamada CLTA, com a alteração proposta pela Lei nQ 10.562, 
de 27/12/91. 
Ocorre, porém, que foram editados diversos convênios no 

CONFAZ, reduzindo a base de cálculo do ICMS nas operações 
com veiculos automotores, implicando isso uma aliquota 
direta diferenciada e reduzida, mas com vigência por periodo 
determinado. Como exemplo, podem ser mencionados os 
Convênios ICMS 37/92, de 3/4/92, e 52/93. de 30/4/93. 
Segue-se que as reduções da base de cálculo somente terão 

vigência até 1Q/10/95, quando se voltaria a aplicar a 
alíquota genérica de 18% nas operações com veículos 
automotores no Estado de Minas Gerais, prevista na alínea 
"e" do inciso I do art. 12 da Lei nQ 6.763, de 1975, com 
suas alterações (CLTA). 

Recentemente. no entanto. com fundamento no art. 155, § 2Q, 
VI. da Constituição Federal -que permite uma redução das 
alíquotas nas operações internas até o mesmo percentual das 
al !quotas interestaduais (12%), sem necessidade de prévia 
deliberação do CONFAZ- diversos Estados reduziram para 12% 
o ICMS cobrado nas operações com automóveis, inclusive São 
Paulo. 
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Ora, sabendo-se, por exemplo, que São Paulo cobra 12% e 
Minas Gerais passará a cobrar 18% de ICMS nas operações com 
automóveis, certamente o consumidor mineiro dará natural 
prioridade à aquisição de seu carro no mercado paulista, o 
que poderá provocar grave lesão à economia e à arrecadação 
estadual, centrada em sua maior parte no ICMS. 

Dai, a urgente necessidade de se uniformizar a alíquota 
interna, mantendo a redução de base de cálculo até 30/9/95 -
o que preserva o mercado automobilístico mineiro. à medida 
que oferece incentivo para o consumidor - e, a partir de 
1Q/10/95, estabelecendo alíquota de 12%. 
Por isso é oportuna a nova redação para a alínea "e" e o 

acréscimo da alínea "f" ao inciso I do art. 12 da Lei nQ 
6.763, de 1975, na forma proposta pelo projeto em tela. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de lei nQ 2.272/94 no 1Q turno, conforme foi 
proposto. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral, relator-

Jaime Martins - Agostinho Patrus - Antônio Carlos Pereira. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 2.055/94 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em 

análise dispõe sobre a assistência social a cargo do Estado. 
No 1Q turno, foi o projeto aprovado com alterações. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 

examinada no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que 
segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em 

exame representa um avanço na legislação sobre assistência 
social, garantindo que os recursos públicos a ela destinados 
sejam aplicados de forma mais transparente e eficaz 
possível. 
Ademais, a matéria está de acordo com a legislação sobre 

finanças públicas, não encontrando óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário. 
Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o projeto, o 

que fazemos por meio da Emenda nQ 1, redigida na conclusão 
desta peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.055/94 na forma do vencido no 1Q turno e com a 
Emenda nQ 1 a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao.art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 2Q -A subvenção social e o auxilio para despesa de 

capital poderão ser concedidos à entidade que comprovar: 
I - estar em pleno e regular funcionamento; 
II - ter sido declarada de utilidade pública municipal, 

estadual ou federal; 
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III - ter prestado conta devidamente, perante o órgão 
apropriado, do último recurso de subvenção social ou de 
auxílio para despesa de capital recebido; 

IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros ou 
dividendos, nem conceder remuneração, vantagens ou 
benefícios a dirigente, conselheiro, associado ou 
instituidor; 
V- desenvolver, entre outras, ações que tenham um dos 

seguintes objetivos: 
a) proteção da saúde, da família, da maternidade, da 

infância e da velhice; 
b) combate à fome e à pobreza; 
c) integração dos seus beneficiários no mercado de 

trabalho; 
d) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência; 
e) divulgação da cultura e do esporte; 
f) proteção do meio ambiente; 
VI - ter previsto a destinação de seu patrimônio ao de 

entidade congênere, no caso de dissolução. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral, relator-

Agostinho Patrus -Maria Elvira- Antônio Carlos Pereira 
(voto contrário). 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 2.055/94 

Dispõe sobre a concessão de subvenção social no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
"Art. lQ -O Estado manterá a concessão de subvenções 

sociais e de auxílio para despesa de capital a entidades, 
sempre que a suplementação dos recursos de origem privada, 
aplicados ao desenvolvimento de ações e projetos para o 
atendimento de interesse social, revelar-se mais econômica. 
Parágrafo único - Às Prefeituras Municipais poderá ser 

repassado recurso destinado a investimento em infra-
estrutura comunitária. 

Art. 2Q -A subvenção social e o auxílio para despesa de 
capital poderão ser concedidos à entidade que comprovar: 

I - estar em funcionamento; 
II - aplicação devida, perante o órgão apropriado, do 

último recurso de subvenção social ou de auxílio para 
despesa de capital recebido; 

III - não ter fins lucrativos, não distribuir lucros ou 
dividendos nem conceder remuneração, vantagens ou benefícios 
a dirigente, conselheiro, associado ou instituidor; 

IV - desenvolver, entre outras. ações que visem: 
a) à proteção da saúde, da família, da maternidade, da 

infância, e da velhice; 
b) ao combate à fome e à pobreza; 
c) à integração dos seus beneficiários no mercado de 

trabalho; 
d) à habilitação e à reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência; 
e) à divulgação da cultura e do esporte; 
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f) à proteção do meio ambiente. 
Art. 3Q -Os órgãos do Estado aos quais compete o repasse 

às entidades beneficiárias do recurso financeiro para 
atender a despesa de custeio ou de capital ficam obrigados 
a: 

I - creditar diretamente o recurso em conta bancária 
própria da entidade; 
II- divulgar, mediante publicação no diário oficial do 

Estado, a relação das entidades beneficiadas, o valor e a 
finalidade do benefício; 
III julgar as contas prestadas pelas entidades 

beneficiárias dos recursos de subvenção social, ou de 
despesa de capital, determinando as diligências necessárias. 

Art. 4Q -A entidade beneficiada com recursos da subvenção 
social se obriga a: 
I- aplicar o recurso em projeto próprio e específico; 
II - divulgar, na comunidade, os valores recebidos do 

Estado a título de subvenção social ou de despesa de capital 
e a prestação de contas de sua aplicação, com periodicidade 
não superior a 6 (seis) meses; 
III- prestar contas, ao órgão competente, da aplicação dos 

últimos recursos de subvenção social ou de despesa de 
capital recebidos do Estado. 
Parágrafo único- Quando da prestação de contas, a entidade 

deverá anexar à documentação pertinente cópia da ata da 
reunião da Diretoria, referente à aprovação da aplicação dos 
respectivos recursos, devidamente assinada, no mínimo, pela 
metade mais um de seus membros. 
Art. 5Q -A entidade que infringir o disposto no artigo 

anterior ou que tenha sua prestação de contas rejeitada fica 
obrigada a devolver aos cofres públicos os recursos que 
tenha recebido, com os acréscimos legais previstos para 
inadimplência de tributos estaduais. 
Paràgrafo único No Poder Legislativo compete ao 

Corregedor apurar as denúncias de inobservância da lei. 
Art. 6Q -Os municípios, quando da criação do Conselho 

Municipal de Assistência Social previsto no art. 16 da Lei 
Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993, atribuirão ao 
Conselho, entre outras, competência para: 

I orientar, acompanhar e avaliar a aplicação das 
subvenções sociais concedidas às entidades locais; 

II - cadastrar as entidades assistenciais locais; 
III - atestar o funcionamento das entidades assistenciais 

locais; 
IV- auxiliá-las no preparo da documentação. 
Parágrafo único -O Conselho referido neste artigo terá 

representação paritária da sociedade civil e do poder 
público. 
Art. 7Q ~A liberação dos recursos a que se refere o art. 

1Q desta lei será precedida de plano de trabalho proposto 
pela entidade ou prefeitura e aprovado pelo órgão 
concedente, nos termos do art. 116 da Lei nQ 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e de termo de convênio próprio, firmado entre 
as partes. 
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Art. 8Q -O Poder Executivo, dentro de 120 (cento e vinte) 
dias contados da data de publicação desta lei. encaminhará à 
Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo sobre o Fundo 
Estadual de Assistência Social. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 2.056/94 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto em tela 
visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóveis 
ao Município de Peçanha. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado na forma proposta. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, a propos1çao em 

tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. Dispõe sobre reversão de imóveis do Estado, o 
que não acarreta despesas para os cofres públicos, nem causa 
impacto na lei orçamentária. 
Além disso, ressaltamos que o Executivo, em resposta à 

diligência solicitada, manifestou-se de acordo com a 
reversão. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 2.056/94, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -José Renato, relator 

Marcos Helênio - Jaime Martins. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NÕ 2.272/94 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

epígrafe acrescenta dispositivos à Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma proposta. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 

examinada no 2Q turno. 
Fundamentação 

Conforme nos manifestamos, o atual modelo de definição de 
alíquotas e demais benefícios fiscais do ICMS, consagrado no 
ordenamento constitucional e na legislação 
infraconstitucional. reserva papel preponderante para o 
Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ , no 
âmbito do qual são celebrados os convênios interestaduais, 
cabendo a cada Poder Executivo Estadual implementar os 
benefícios fiscais autorizados no âmbito do referido 
Conselho. 

Com isso, procura-se evitar indesejável guerra fiscal entre 
as unidades da Federação. 
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O projeto de lei em exame diz respeito à alíquota e à base 
de cálculo aplicáveis nas operações internas com veículos 
automotores no Estado de Minas Gerais. 

Até então, por força da Lei Estadual nQ 9.758, de 10/2/89, 
que alterou a Lei nQ 6.763, de 1975, e instituiu a nova 
Consolidação da Legislação Tributária - CLTA mormente 
adaptando a legislação estadual às mudanças que vieram a 
lume com a Constituição Federal de 1988 a alíquota 
aplicável nas saídas de veículos automotores, nas operações 
internas, era de 17% e depois passou a ser de 18%. que era a 
alíquota genérica, nos termos da alínea "e" do art. 12 da 
chamada CLTA, com a alteração proposta pela Lei nQ 10.562, 
de 27/12/91. 

Ocorre, porém, que foram editados diversos convênios no 
CONFAZ, reduzindo a base de cálculo do ICMS nas operações 
com veículos automotores, implicando isso uma alíquota 
direta diferenciada e reduzida, mas com vigência por período 
determinado. Como exemplo, podem ser mencionados os 
Convênios ICMS 37/92, de 3/4/92, e 52/93, de 30/4/93. 
Segue-se que as reduções da base de cálculo somente terão 

vigência até 1Q/10/95 quando se voltaria a aplicar a 
alíquota genérica de 18% nas operações com veículos 
automotores no Estado de Minas Gerais, prevista na alínea 
"e" do inciso I do art. 12 da Lei nQ 6.763, de 1975, com 
suas alterações (CLTA). 

Recentemente, no entanto, com fundamento no art. 155, ~ 2Q, 
VI, da Constituição Federal -que permite uma redução das 
alíquotas nas operações internas até o mesmo percentual das 
alíquotas interestaduais (12%), sem necessidade de prévia 
deliberação do CONFAZ- diversos Estados reduziram para 12% 
o ICMS cobrado nas operações com automóveis, inclusive São 
Paulo. 
Ora, sabendo-se, por exemplo, que São Paulo cobra 12% e 

Minas Gerais passarà a cobrar 18% de ICMS nas operações com 
automóveis, certamente o consumidor mineiro dará natural 
prioridade à aquisição de seu carro no mercado paulista, o 
que poderá provocar grave lesão à economia e à arrecadação 
estadual, centrada em sua maior parte no ICMS. 

Daí, a urgente necessidade de se uniformizar a alíquota 
interna, mantendo-se a redução da base de cálculo até 
30/9/95- o que preserva o mercado automobilístico mineiro, 
à medida que oferece incentivo para o consumidor - e. a 
partir de 1Q/10/95, estabelecendo-se a alíquota de 12%. 

Por isso é oportuna a nova redação para a alínea "e" e o 
acréscimo da alinea "f" ao inciso I do art. 12 da Lei nQ 
6.763, de 1975, na forma proposta pelo projeto em tela. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de lei nQ 2.272/94 no 2Q turno, conforme foi 
proposto. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Roberto Amaral, Presidente - José Renato, relator - Ermano 

Batista- Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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O Projeto de Lei nQ 868/92, de autoria do Deputado Antônio 
Carlos Pereira, que dispõe sobre prazos para se promover a 
regressão, nos termos do art. 16 da Constituição do Estado e 
dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final. que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 868/92 

Dispõe sobre prazos para se promover a regressão, nos 
termos do art. 16 da Constituição do Estado e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado de Minas Gerais, por meio de seus 

órgãos, assim como as pessoas jurídicas de direito público e 
de direito privado integrantes de sua administração 
indireta, responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros. 
Art. 2Q -Verificada conduta dolosa ou culposa de seus 

agentes. ficam as entidades e órgãos referidos no artigo 
anterior obrigados a promover contra eles a regressão. 
Art. 3Q- A regressão de que trata o artigo anterior deverá 

ser promovida em prazo não superior a 90 (noventa) dias a 
contar da data em que, por decisão judicial transitada em 
julgado ou por acordo devidamente homologado, tenha sido 
fixada a indenização. 
Art. 4Q- O agente público condenado judicialmente, em ação 

de regressão, ressarcirá o erário na forma da legislação 
aplicável. 
Parágrafo único - A cessação do exercício de cargo, emprego 

ou função pública não exclui a responsabilidade do agente 
causador do dano perante a entidade ou órgão a que servia. 
Art. 5Q Os dirigentes de entidade ou órgão da 

administração pública que, sem justa causa, deixarem de 
ajuizar, no prazo de 90 (noventa) dias, a regressão referida 
no art. 2Q desta lei responderão administrativamente: 

I - se dirigentes ocupantes de cargo em comissão, serão 
imediatamente deles destituídos; 
II - se ocupantes de cargos efetivos, ficarão sujeitos às 

penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Estado de Minas Gerais. 
Art. 6Q As pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos sob o regime de delegação 
que causarem prejuízo a terceiros ficarão suspensas do 
direito de participar de licitação pública e de prestar 
serviços públicos, até que provem o efetivo e total 
pagamento da indenização fixada por decisão judicial ou por 
acordo celebrado com a vítima. 
Art. 7Q- A aplicação das sanções administrativas previstas 

nos arts. 5Q e 6Q desta lei não excluem as responsabilidades 



I 

48 

civil e criminal dos dirigentes das entidades e órgãos da 
administração pública e das pessoas jurídicas de direito 
privado referidas no artigo anterior. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olivia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 1.114/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.114/92, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, que dispõe sobre a gratuidade do registro de 
nascimento e da certidão de óbito, foi aprovado no 2Q turno, 
na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, p 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 1.114/92 

Dispõe sobre a gratuidade do registro de nascimento e da 
certidão de óbito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -São gratuitos, para os reconhecidamente pobres. 

os atos notariais relativos à lavratura do assento, á 
escrituração nos livros e ao fornecimento de certidão de 
nascimento ou de óbito. 
Art. 2Q -São considerados pobres. para os efeitos desta 

lei, aqueles que tenham como renda mensal o equivalente a 
até 8 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas 
Gerais - UPFMGs -. ou os que. mesmo tendo renda superior, 
não possam dela prescindir para seu sustento próprio ou de 
sua família. 
Art. 3Q 

declaração do 
de analfabeto, 
testemunhas. 

O estado de pobreza será comprovado por 
próprio interessado ou a rogo, em se tratando 
neste caso acompanhada da assinatura de duas 

Art. 4Q -Os titulares dos órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro, de foro extrajudicial, sao 
obrigados a afixar, de forma destacada e em local amplo e de 
fácil acesso, comunicado ao público divulgando a gratuidade 
do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 1.456/93 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 1.456/93, de autoria do Deputado Raul 
Messias, que declara de utilidade pública o Escritório 
Regional do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE -, com sede no Município 
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.456/93 
Declara de utilidade pública Õ Escritório Regional do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos - DIEESE com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Escritório 

Regional do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE -. com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 1.911/94 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.911/94, de autoria do 
Torres, que dá a denominação de Dr. Geraldo 
Abreu ao Fórum da Comarca de Timóteo, foi 
turnos regimentais, sem emenda. 

Deputado Mauri 
Perlingeiro de 
aprovado nos 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 1.911/94 
Dá a denominação de Dr. Geraldo Perlingeiro de Abreu ao 

Fórum da Comarca de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominado Dr. Geraldo Perlingeiro de Abreu 

o Fórum da Comarca de Timóteo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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No 1.986/94 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 1.986/94, de autoria do Deputado 
Antônio Pinheiro, que declara de utilidade pública a 
Associação da Pastoral da Mulher Marginalizada, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 1.986/94 

Declara de utilidade pública a-Associação da Pastoral da 
Mulher Marginalizada, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

da Pastoral da Mulher Marginalizada, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olivia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 2.055/94 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 2.055/94, de autoria da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a concessão de subvenções 
sociais no Estado, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 
1 ao vencido no 1Q turno. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 2.055/94 

Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado manterá a concessão de subvenção social 

e de auxilio para despesa de capital a entidades sempre que 
a suplementação de recursos de origem privada aplicados no 
desenvolvimento de ações e projetos para o atendimento de 
interesse social revelar-se mais econômica. 
Parágrafo único - Às prefeituras municipais poderá ser 

repassado recurso destinado a investimento em infra-
estrutura comunitária. 
Art. 2Q -A subvenção social e o auxílio para despesa de 

capital poderão ser concedidos à entidade que comprovar: 
I - estar em pleno e regular funcionamento; 
II - ter sido declarada de utilidade pública municipal, 

estadual ou federal; 
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III - ter devidamente prestado contas, perante o órgão 
apropriado, do último recurso de subvenção social ou de 
auxílio para despesa de capital recebido; 

IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros ou 
dividendos, nem conceder remuneração, vantagens ou 
benefícios a dirigente, conselheiro, associado ou 
instituidor; 
v - desenvolver, entre outras, ações que tenham um dos 

seguintes objetivos: 
a) proteção da saúde, da família, da maternidade, da 

infância e da velhice; 
b) combate à fome e à pobreza; 
c) integração dos seus beneficiários no mercado de 

trabalho; 
d) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência; 
e) divulgação da cultura e do esporte; 
f) proteção do meio ambiente. 
VI - ter previsto a destinação de seu patrimônio ao 

patrimônio de entidade congênere, no caso de dissolução. 
Art. 3Q -Os órgãos do Estado encarregados de repassar às 

entidades beneficiárias recursos financeiros para atender a 
despesa de custeio ou de capital ficam obrigados a: 

I - creditar diretamente os recursos em conta bancária 
própria da entidade; 

II - divulgar, mediante publicação no órgão oficial do 
Estado, a relação das entidades beneficiadas, o valor e a 
finalidade do beneficio; 
III julgar as contas prestadas pelas entidades 

beneficiárias dos recursos, determinando as diligências 
necessárias. 
Art. 4Q -A entidade beneficiada com recursos de subvenção 

social ou de auxílio para despesa de capital deverá: 
I -aplicar os recursos em projeto próprio e específico; 
II - divulgar, na comunidade, os valores dos recursos 

recebidos e a prestação de contas de sua aplicação, com 
periodicidade não superior a 6 (seis) meses: 
III- prestar contas ao órgão competente da aplicação dos 

últimos recursos recebidos. 
Parágrafo único- Na prestação de contas, a entidade deverá 

anexar à documentação pertinente cópia da ata da reunião da 
diretoria referente à aprovação da aplicação dos recursos, 
devidamente assinada por, no mínimo, metade mais um dos seus 
membros. 
Art. 5Q -A entidade que infringir o disposto no artigo 

anterior ou que tenha sua prestação de contas rejeitada fica 
obrigada a devolver aos cofres públicos os recursos que 
tenha recebido, com os acréscimos previstos em lei para a 
inadimplência no pagamento de tributo estadual. 
Parágrafo único No Poder Legislativo, compete ao 

Corregedor apurar as denúncias de inobservância da lei. 
Art. 6Q- Cada município, quando da criação de seu Conselho 

Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16 da Lei 
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Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993, deverá atribuir-
lhe, entre outras, competência para: 
I orientar, acompanhar e avaliar a aplicação das 

subvenções sociais concedidas às entidades locais; 
II - cadastrar as entidades assistenciais locais; 
III - atestar o funcionamento das entidades assistenciais 

locais; 
IV- auxiliar as entidades no preparo da documentação. 
Parágrafo único - O conselho referido neste artigo terá 

representação paritária da sociedade civil e do poder 
público. 
Art. 7Q -A liberação dos recursos a que se refere o art. 

1Q desta lei será precedida de plano de trabalho pro~os!o 
pela entidade ou prefeitura e aprovado pelo orgao 
concedente, nos termos do art. 116 da Lei nQ 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e de termo de convênio próprio, firmado entre 
as partes. 
Art. 8Q -O Poder Executivo, no prazo de 120 ( cento e 

vinte) dias contados da data de publicação desta lei, 
encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo 
sobre o Fundo Estadual de Assistência Social. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

José Braga. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 2.056/94 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 2.056/94, de autoria do 
Bonifácio Mourão, que autoriza o Poder Executivo 
reverter os imóveis que menciona ao Município de 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Deputado 
a fazer 
Peçanha, 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 2.056/94 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter os imóveis que 
menciona ao Município de Peçanha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 

reverter ao Município de Peçanha os seguintes imóveis: 
I - terreno medindo 25m (vinte e cinco metros) por 30m 

(trinta metros), com área de 750m2 (setecentos e cinqüenta 
metros quadrados), situado na Avenida Cantagalo e 
confrontante, à esquerda, com terrenos de propriedade de 
sucessores de José Luís Barbosa e, pelos demais lados, com 
terrenos de propriedade do município; 
II - terreno medindo 25m (vinte e cinco metros) de frente 

por SOm (cinqüenta metros) de fundo, com área de 1.250m2 
(mil duzentos e cinqüenta metros quadrados), situado na 
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Avenida Cantagalo e confrontante, pelo lado de cima, com 
propriedades de Alcebiades Conrado e Geraldo da Silva Leite 
e, pelos demais lados. com propriedade de Pedro Cassimiro 
dos Santos; 
III - terreno medindo 22m (vinte e dois metros) de frente 

por 22m (vinte e dois metros) de fundo, com área de 484m2 
(quatrocentos e oitenta e quatro metros quadrados), situado 
na Praça do Rosário e confrontante, por todos os lados, com 
terrenos do patrimônio municipal. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Maria 01 ívia, Presidente - Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 2.209/94 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 2.209/94, de autoria do Governador do 
Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o 
exercício de 1995, foi aprovado, em turno único, com as 
emendas constantes na relação anexa. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 2.209/94 

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal 
do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para 

o exercício financeiro de 1995 estima a receita em 
R$7.499.360.751,00 (sete bilhões quatrocentos e noventa e 
nove milhões trezentos e sessenta mil setecentos e cinqüenta 
e um reais) e fixa a despesa em igual importância. 

Art. 2Q -As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas 
mediante a arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor. 
Art. 3Q -Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado 

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I desta lei. 
Art. 4Q As despesas dos órgãos e das entidades 

compreendidos no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo 
discriminação dos Anexos II e III desta lei. 
Parágrafo único - Cada crédito consignado, no menor nível 

de agregação, nos Quadros de Detalhamento da Despesa 
constantes nos anexos referidos no "caput'', integra esta lei 
na forma de inciso deste artigo, identificado numericamente 
pela respectiva codificação orçamentária. 
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Orçamento de Investimento das Empresas 
Estado estima as fontes e fixa os 

R$1. 114.318.528,00 (um bilhão cento e 
trezentos e dezoito mil quinhentos e vinte 

Art. 6Q -Os investimentos das empresas controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a 
discriminação por projetos e atividades constantes no Anexo 
IV desta lei. 
Parágrafo único - Cada projeto e cada atividade constante 

no Anexo IV integra esta lei na forma de inciso deste 
artigo, identificado numericamente pela respectiva 
codificação orçamentária. 
Art. 7Q -O Anexo VI integra esta lei na forma de incisos 

deste artigo e contém as alterações que deverão ser 
compatibilizadas pelo Poder Executivo nos Anexos I a V desta 
lei. 
Art. 8Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

créditos suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no art. 1Q 
desta lei. 

§ 1Q- Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - as suplementações com recursos vinculados, quando se 

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o 
excesso de arrecadação desses recursos; 
rr - as suplementações de dotações referentes ao pagamento 

da dívida pública e de precatórios judiciários, bem como os 
créditos a conta da dotação Reserva de Contingência. 

§ 2Q - São dispensados os decretos de abertura de crédito 
nos casos em que a lei determina a entrega automática do 
produto de receita aos municípios. 
Art. 9Q -O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento 

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor referido no 
art. 5Q desta lei. 

Parágrafo único -Não oneram o limite estabelecido neste 
artigo as suplementações realizadas com recursos 
provenientes das operações e outros diretamente arrecadados 
pelas empresas controladas pelo Estado. 
Art. 10 -O Poder Executivo suplementará as dotações de 

pessoal dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público, de forma a 
resguardar a proporção respectiva das dotações consignadas 
nesta lei orçamentária, observado o disposto no art. 299 da 
Constituição do Estado e a execução orçamentária de 1994. 

Parágrafo único Fica atribuída à Comissão de 
Compatibilização Orçamentária e Financeira competência para 
propor ao Poder Executivo eventual alteração na proporção 
original de que trata o "caput" deste artigo, tendo em vista 
a superveniência de circunstâncias imprevistas, devidamente 
justificadas. 
Art. 11 -O Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras 

autorizações específicas, realizar operações de crédito até 
o limite de R$903.254. 180,00 (novecentos e três milhões 
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duzentos e cinqüenta e quatro mil cento e oitenta reais). 
destinados ao giro da divida mobiliária vencivel em 1995. 
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito 

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer 
em garantia a vinculação de receitas próprias ou de 
transferências federais, fiança bancária dos 
estabelecimentos oficiais de crédito e caução ou penhor de 
ações de empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Art. 12 -Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 

operações de crédito por antecipação da receita, mediante 
contrato ou emissão de títulos de renda, observado o limite 
estabelecido no art. 11 da Resolução nQ 11, de 31 de janeiro 
de 1994, do Senado Federal. 
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito 

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer 
como garantia a vinculação dos recursos referentes à cota 
estadual do Fundo de Participação dos Estados e ao Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 
Art. 13 - Esta lei vigorará no exercício de 1995, a partir 

de 1Q de janeiro. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 

EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO: 

1388 1389 
1400 1401 
1422 1423 
1434 1436 
1604 1605 
1671 1672 
1683 1684 
1696 1697 
1708 1709 
1720 1721 
1732 1733 
1744 1745 
1759 1765 
1782 1783 
1801 1802 
1827 1828 
1856 1857 
1873 1874. 
1900 1901 
1913 1914 
1925 1926 
1937 1938 
1949 1950 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 
1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 
1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 
1437 1438 1573 1597 1598 1599 1600 
1606 1607 1608 1609 1665 1666 1667 
1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 
1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 
1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 
1766 1767 1769 1770 1771 1772 1773 
1785 1786 1790 1792 1793 1794 1797 
1803 1807 1810 1815 1816 1819 1820 
1833 1834 1837 1838 1839 1845 1847 
1858 1859 1860 1861 1862 1868 1869 
1875 1882 1884 1885 1886 1887 1896 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 
1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

1397 
1419 
1431 
1601 
1668 
1680 
1692 
1705 
1717 
1729 
1741 
1753 
1776 
1798 
1822 
1849 
1870 
1897 
1909 
1922 
1934 
1946 
1958 

1398 
1420 
1432 
1602 
1669 
1681 
1693 
1706 
1718 
1730 
1742 
1755 
1777 
1799 
1824 
1850 
1871 
1898 
1910 
1923 
1935 
1947 
1959 

1399 
1421 
1433 
1603 
1670 
1682 
1695 
1707 
1719 
1731 
1743 
1756 
1781 
1800 
1826 
1854 
1872 
1899 
1912 
1924 
1936 
1948 
1960 
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1961 1962 
1973 1974 
1985 1986 
1997 1998 
2068 2069 
2080 2081 
2096 2097 
2108 2109 
2223 2224 
2235 2236 
2247 2248 
2259 2260 
2271 2272 
2283 2284 
2295 2296 
2307 2308 
2324 2325 
2336 2337 
2366 2367 
2378 2379 
2392 2393 
2404 2405 
2420 2421 
2432 2434 
2452 2453 
2464 2465 
2476 2477 
2488 2489 
2512 2513 
2524 2525 
2538 2539 
2550 2551 
2612 2613 
2624 2625 
2690 2691 
2904 2905 
2916 2917 
2928 2929 
2942 2943 
2955 2956 
2968 2970 
2989 2992 
3005 3006 
3017 3018 
3029 3030 
3041 3042 
3053 3054 
3220 3221 
3232 3233 
3249 3250 
3261 3262 
3310 3316 
3642 3643 
3655 3656 
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1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 
2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2094 2095 
2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 
2110 2111 2112 2113 2217 2218 2219 2220 2221 2222 
2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 
2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 
2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 
2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 
2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 
2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 
2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 
2309 2310 2312 2313 2314 2315 2316 2321 2322 2323 
2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 
2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2365 
2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 
2380 2381 2382 2383 2384 2386 2387 2388 2389 2391 
2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 
2406 2408 2410 2411 2413 2414 2416 2417 2418 2419 
2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 
2435 2436 2437 2438 2441 2442 2447 2448 2449 2451 
2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 
2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 
2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 
2490 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2510 2511 
2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 
2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2536 2537 
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
2552 2553 2554 2555 2606 2607 2608 2609 2610 2611 
2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 
2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2688 
2692 2693 2694 2695 2696 2697 2900 2901 2902 2903 
2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 
2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 
2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2938 2939 2940 
2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2952 2953 2954 
2957 2958 2959 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 
2971 2972 2973 2974 2975 2977 2978 2979 2985 2986 
2993 2994 2996 2997 2999 3000 3001 3002 3003 3004 
3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 
3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 
3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 
3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 
3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3218 3219 
3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 
3234 3235 3236 3237 3243 3244 3245 3246 3247 3248 
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 
3263 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3276 
3448 3575 3587 3632 3633 3634 3635 3639 3640 3641 
3644 3645 3646 3647 3648 3650 3651 3652 3653 3654 
3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 
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3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 
3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3697 3707 
3708 3709 37103711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 
3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 
3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 
3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 
3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 
3768 3769 37703771 3772 3773 37743775 3776 3777 3778 3779 
3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 
3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 
3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 
3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 
3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 
3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 
3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 
3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 
3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 
3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 
3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 
3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 
3924 -----------------------------------------------------------------------

EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DE SUBEMENDA N. 
1: -----------------------------------------------------------
0001 0002 

0013 0014 
0788 0802 
1030 1031 
1042 1043 
1178 1179 
1190 1191 
1253 1265 
1410 1411 
1761 1762 
1889 1890 
2004 2005 
2348 2349 
2360 2361 
2450 2491 
2509 2534 
2566 2567 
2672 2673 
2703 2704 
2721 2724 
2744 2745 
2758 2759 
2845 2846 
2867 2868 
2951 2960 
3275 3277 
3296 3297 

0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 
0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 
0808 0815 0821 0906 0910 0927 1026 1027 1028 1029 
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 
1044 1045 1046 1047 1048 1049 1154 1175 1176 1177 
1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 
1192 1193 1194 1195 1203 1212 1223 1228 1238 1247 
1278 1303 1307 1314 1320 1332 1334 1381 1385 1409 
1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1435 1694 1760 
1764 1835 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1883 1888 
1891 1892 1893 1894 1895 1911 2000 2001 2002 2003 
2006 2037 2045 2048 2311 2317 2318 2319 2320 2347 
2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 
2362 2363 2364 2433 2439 2440 2443 2444 2445 2446 
2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2605 2671 
2674 2675 2676 2677 2687 2698 2699 2700 2701 2702 
2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 
2725 2727 2728 2729 2730 2731 2738 2741 2742 2743 
2747 2748 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 

. 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2804 2805 2809 2830 
2847 2853 2855 2856 2857 2859 2860 2864 2865 2866 
2869 2872 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2937 2941 
2969 2976 2981 2982 2983 2987 2988 2995 3063 3064 
3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 
3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3312 

~ . 
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3313 3314 
3581 3583 
3605 3606 
3636 3637 

3315 3379 3380 3381 3417 3418 
3594 3595 3596 3597 3598 3599 
3607 3608 3609 3610 3611 3612 

3638 3649 3689 3690 3691 3695 
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3428 3497 3516 3566 
3600 3602 3603 3604 
3613 3614 3621 3625 

EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DA SUBEMENDA NQ 
2 

2746 2749 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 2.272/94 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 2.272/94, de autoria do Governador do 
Estado, que acrescenta dispositivos à Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 2.272/94 
Acrescenta dispositivos à Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam acrescentados ao art. 12 da Lei nQ 6.763, 

de 26 de dezembro de 1975, os seguintes dispositivos: 
"Art. 12 - .............................................. . 
I - ..................................................... . 
e) nas operações com os veiculas classificados nos códigos 

8702.90.0000, 8703.21.9900, 8703.22.0101, 8703.22.0199, 
8703.22.0201, 8703.22.0299, 8703.22.0400, 8703.22.0501, 
8703.22.0599, 8703.22.9900, 8703.23.0101, 8703.23.0199, 
8703.23.0201, 8703.23.0299, 8703.23.0301, 8703.23.0399, 
8703.23.0401, 8703.23.0499, 8703.23.0500, 8703.23.0700, 
8703.23.1001, 8703.23.1002, 8703.23.1099, 8703.23.9900, 
8703.24.0101, 8703.24.0199, 8703.24.0201, 8703.24.0299, 
8703.24.0300, 8703.24.0500, 8703.24.0801, 8703.24.0899, 
8703.24.9900, 8703.32.0400, 8703.32.0600, 8703.33.0200, 
8703.33.0400, 8703.33.0600, 8703.33.9900, 8704.21.0200 e 
8704.31.0200 e na posição 8711 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH -, observadas as 
condições estabelecidas no § 8Q deste artigo: 

· 1) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 
por cento), d€ 1Q de janeiro a 31 de março de 1995; 

2) 14,76% (quatorze inteiros e setenta e seis centésimos 
por cento), de 1Q de abril a 30 de junho de 1995; 

3) 13,24% (treze inteiros e vinte e quatro centésimos por 
cento), de 1Q de julho a 30 de setembro de 1995; 

4) 12% (doze por cento), a partir de 1Q de outubro de 1995; 

r 
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f) nas operações com os veículos 
códigos 8701.20.0200, 8701.20.9900, 

classificados nos 
8702.10.0100, 
8704.22.0100, 
8704.32.9900, 

8702.10.0200, 8702.10.9900, 8704.21.0100, 
8704.23.0100, 8704.31.0100, 8704.32.0100, 
8706.00.0100 e 8706.00.0200 da NBM-SH 
condições estabelecidas no regulamento: 

observadas as 

1) 16% (dezesseis por cento), de 1Q de janeiro a 31 de 
março de 1995: 

2) 14,40% (quatorze inteiros e quarenta centésimos por 
cento), de 1Q de abril a 30 de junho de 1995; 

3) 13,10% (treze inteiros e dez centésimos por cento), de 
1Q de julho a 30 de setembro de 1995; 
4) 12% (doze por cento), a partir de 1Q de outubro de 1995. 
§ 8Q -O disposto na alínea "e" do inciso I deste artigo 

somente se aplica quando a operação estiver sujeita à 
retenção e ao recolhimento do imposto por substituição 
tributária, relativamente às operações subseqüentes, 
ressalvadas as seguintes hipóteses: 

I - recebimento pelo importador de veículo importado do 
exterior; 

II saída 
fabricante ou 
usuar1o final, 
imobilizado". 

promovida pelo estabelecimento industrial 
importador, diretamente a consumidor ou 
inclusive quando destinado ao ativo 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
efeitos a partir de 1Q de janeiro de publicação, produzindo 

1995. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olivia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 



/ 

60 

Belo Horizonte, quarta-feira. 4 de janeiro de 1994 

ATAS 

ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA COM A 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia quinze de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Amilcar 
Padovani, José Militão, Elmo Braz, Rêmolo Aloise. membros da 
Mesa da Assembléia; João Marques, Roberto Amaral, Baldonedo 
Napoleão, Célio de Oliveira, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos 
referentes às seguintes entidades: Instituto de Maternidade, 
Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena, Sociedade 
Dorense de Proteção à Maternidade e à Infância, Fundação 
Libanesa de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Prata, Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Resende Costa, Associação Comunitária Monte Castelo, Centro 
Infantil Tia Loló, Instituto de Maternidade, Assistência à 
Infância e Policlínica de Barbacena, Associação Beneficente 
Dom Delfim, Associação Comunitária Bairro Fraternidade, 
Associação Comunitária e Assistência ao Menor Carente de 
Sardoá, Asilo São Vicente de Paulo, Colégio Santa Teresinha, 
Grupo de Mães Família Unida do Bairro 1Q de Maio, Instituto 
Paroquial de Assistência Social. Associação da Mulher em 
Prol da Comunidade, Departamento de Assistência Social João 
de Freitas, Federação Municipal de Associações de Moradores 
e Movimentos Populares de Iapu, Desafio Jovem Hebron, 
Associação Comunitária do Canjamba, Obras Sociais da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Associação Beneficente 
Irmão Sol-Irmã Lua, Comunidade Renovada Evangélica, 
Beneficência Social Bom Samaritano, Creche Comunitária Maria 
Floripes. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Misterioso, Cáritas Diocesana de Almenara. Sociedade 
Beneficente Frei Dimas, Ação Social Menino Jesus. Centro 
Comunitário Rural de Nova Aliança, Obra Assistencial 
Monsenhor Alderigi, Associação Amigos dos Bairros 
Bandeirante, Margarete e Adjacências. Associação da Mulher 
em Prol da Comunidade, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário Vargem Grande, Fundação de Educação Artística, 
Cultura Artística de Minas Gerais, Associação de Ação 
Comunitária de Lavrinha, Núcleo Assistencial Gerson 
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Bartolomeu, Dom Bosco Futebol Clube, Associação de Proteção 
à Maternidade e Infância de Sabinópolis, APAE de Patrocínio, 
Creche Comunitária Tia Neli, Cultura Artística de Minas 
Gerais, Núcleo Assistencial Gerson Bartolomeu, Sociedade 
Musical Sete de Setembro, Associação Feminina Comunitária 
Vista Alegre/Cabana, Associação de Moradores do Distrito de 
Crisólia, Movimento Social de Promoção Humana, Centro de 
Desenvolvimento Comunitário Municipal de Chapada do Norte, 
Centro Comunitário do Bairro Consolação. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, os 
quais emitem seus pareceres pela aprovação dos processos. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros destas Comissões para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de setembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- Rêmolo aloise- Amilcar Padovani 

- Bené Guedes- José Militão- José Renato- Roberto Amaral 
- Baldonedo Napoleão- Célio de Oliveira. 
ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA COM A 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Rêmolo 
Aloise, Amilcar Padovani, Bené Guedes e José Militão, 
membros da Mesa da Assembléia; José Renato, Roberto Amaral, 
Baldonedo Napoleão e Célio de Oliveira, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado José 
Renato, que emite parecer pela aprovação dos processos 
referentes às seguintes entidades: LAC Legião de 
Assistência Cristã. Caixa Escolar Santa Terezinha, Lar 
Beneficente Druzo Brasileiro, Corporação Musical Lira do 
Oriente Santa Cecília, Assistência Social da Paróquia de 
Juruaia, Fundação São José do Paraíso, Associação Regional 
de Pessoas Portadoras de Deficiência. Associação de 
Assistência Entre Amigos, Associação de Moradores do Bairro 
Dimas. Congregação de São João Batista, Associação 
Comunitária dos Moradores da Localidade de Luciânia, Serviço 
de Recuperação e Assistência Social - SERVIRAS, Santa Casa 
de Misericórdia de Piumhi, Obras Sociais da Paróquia Nossa 
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Senhora de Fátima, Centro de Treinamento Integrado de 
Itaobim, Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita. Lar 
dos Meninos Dom Orione, Associação Pró-Melhoramento do 
Bairro Conselho, Obras Sociais da Paróquia de São José 
Operário, Instituto Nosso Lar, União Operária de Governador 
Valadares, APAE de Dom Silvério, Creche Recanto Feliz-
Paróquia Santa Rosa de Lima, Associação dos Deficientes 
Físicos de Teófilo Otôni, Associação Comunitária Rural de 
Barra do Rio, Associação Cultural Arte Quintal, Associação 
de Moradores Bairro Menezes. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados. A seguir, o Deputado 
João Marques emite parecer pela aprovação dos processos 
referentes ás seguintes entidades: Grupo da Fraternidade 
Irmã Sheilla, Associação da Santa Infância de Uberaba, 
Associação Comunitária de Lagoinha, Creche Bom Pastor, 
Associação de Moradores do Distrito Cachoeira do Vale, 
Associação Proteção à Maternidade e à Infância de 
Felisburgo, Ação Social Menino Jesus, Associação Comunitária 
de Itamarati, Loja Maçônica Jaime Salgado nQ 15, Caixa 
Escolar Décio Ladeira, Associação de Moradores do Bairro 
Santo Antônio, APJ - Aprender Produzir Juntos, Conselho 
Pastoral de Desenvolvimento Comunitário de Alberto Isaacson, 
Jovens Católicos do São Francisco, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Mutum, Conselho Particular São 
Francisco de Assis da SSVP. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, esses 
processos são apreciados pela Mesa. sendo relatores da 
matéria os Deputados José Militão, 2Q-Vice-Presidente, e 
Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente os quais emitem seus 
pareceres pela aprovação dos processos. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros 
destas Comissões para a próxima reunião ordinária, determina 
que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de setembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -

Elmo Braz -José Militão- João Marques- Roberto Amaral -
Baldonedo Napoleão- Célio de Oliveira. 
ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA COM A 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro. comparecem na sala quatro do 
segundo andar do Edifício Tiradentes os Deputados José 
Ferraz, Rêmolo Aloise, Bené Guedes. Elmo Braz. José Militão, 
membros da Mesa da Assembléia; João Marques, Roberto Amaral, 
Baldonedo Napoleão, Célio de Oliveira. membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental. o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. o Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
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sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos 
referentes às seguintes entidades: Centro Espírita Casa da 
Antuza, Associação Assistência Social Padre Manoel da 
Nóbrega, Caixa Escolar Paulo VI, Comunidade Renovada 
Evangélica, Associação de Moradores e Mutuários do Bairro 
Lauro Lopes da Silva, Obras Sociais da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Piranga, Conselho Metropolitano de 
Belo Horizonte da Sociedade São Vicente de Paulo, Associação 
dos Moradores da Vila Santo Antônio, Assistência Social da 
Criança e do Adolescente - ASCA -. Caixa Escolar Avenida 25, 
Campanha do Agasalho Eudoxia Marra, Creche Menino Jesus, 
Orquestra Ribeiro Bastos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Visconde do Rio Branco, Caixa Escolar Dr. Garcia de Lima, 
Creche Recanto Feliz, Fita Azul Futebol Clube, Corporação 
Musical Cristalense, Associação dos Moradores de Padre 
Carvalho, Centro Comunitário Rural de Bela Vista, Associação 
dos Moradores dos Bairros São João e Armando Ventura, 
Conselho Comunitário Beneficente AMAR, Núcleo Assistencial 
de Desenvolvimento Comunidade Padre Dante Maria, Sociedade 
Assistencial Dona Maria da Cruz Andrade, Associação 
Comunitária José Luiz, Núcleo Assistencial Central dos 
Amigos de Antônio Carlos, Associação Comunitária Amigos de 
São Vicente de Minas, Clube da Amizade de Caraí, Coral Santa 
Clara, Aliança Divinopolitana de Assistência e Promoção-
ADAP, Caixa Escolar Pestalozzi, Creche Ninho, Associação 
Regional das Microcooperativas de Produção Agrícola de 
Teófílo Otoni - ARMICOPA -. Associação Mulher Salinense, 
Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Muriaé, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Visconde do Rio Branco, Cultura 
Artística de Minas Gerais, Campanha do Agasalho Eudoxia 
Marra, Associação das Voluntárias de Patrocínio, Associação 
Comunitária dos Moradores de São Bento. Sociedade Musical 
Lira do Centenário, Educandário Dom Silvério, APAE de Patos 
de Minas, Associação de Desenvolvimento Comunitário Vau dos 
Machados. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, os 
quais emitem seus pareceres pela aprovação dos processos. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez. são 
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros destas Comissões para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 

1994. 
José Ferraz. Presidente - Rêmolo Aloise- Elmo Braz- Bené 

Guedes- José Militão -João Marques- Roberto Amaral 
Baldonedo Napoleão- Célio de Oliveira. 
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ATA DA 9a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÃRIA 
Às dez horas do dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na sala quatro do 
segundo andar do Edifício Tiradentes os Deputados José 
Ferraz, Rêmolo Aloise, Elmo Braz, Bené Guedes, José Militão, 
membros da Mesa da Assembléia; João Marques, Roberto Amaral, 
Baldonedo Napoleão, Célio de 01 iveira, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5.129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Comunidade Renovada Evangélica, Caixa 
Escolar José Leitão de Souza, Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Santa Vitória, Instituto Auxiliadora de 
São João del Rei, Associação Comunitária Região Sul do 
Bairro Boa Morte, Associação dos País e Amigos dos 
Excepcionais de Muriaé, Educandário Senhor Bom Jesus dos 
Passos, APAE de Abaeté, Associação dos Moradores do Bairro 
Bela Vista e Bairros Vizinhos, Creche Casa de Nazaré, Centro 
Comunitário Rural de Bebedouro, Associação Pequenos 
Produtores Rurais de Pescador, Centro de Libertação da 
Mulher Trabalhadora, Centro de Libertação da Mulher 
Trabalhadora, Creche Comunitária Caiçaras, Associação Las 
Rocha de Àgua Branca de Minas, Comercinho, Associação Las 
Rocha, Comercinho, Associação da Mulher em Prol da 
Comunidade, Associação Produtores Rurais de São José do 
Mantimento, Associação Comunitária de Canabrava, SER 
Sociedade Esportiva Riocasquense, APAE de Cataguases. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente os 
quais emitem seus pareceres pela aprovação dos processos. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros destas Comissões para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- José Mil itão - Bené Guedes 

Sebastião Helvécio - Elmo Braz - João Marques Roberto 
Amaral - Jaime Martins -Agostinho Patrus. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 



z 
(3 

"' ~ ... 
E 
.§ 
.= ., 
"' .. 
E 
" Vi 

(ij 

" 'O .. 
" . .a; 
"' (ij 
c. 
o 
"' "' " a. 
E 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 2. 155/94 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por meio da Mensagem nQ 504/94, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer a reversão 
de imóvel ao patrimônio do Município de Ubá. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/8/94, a matéria 

foi distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata a proposição em tela, constituído de 

um terreno com área de 8.713,00m2, foi doado ao Estado pelo 
Município de Ubá, em 25/8/89, conforme cópia de escritura 
pública anexa ao processo. 
Justificando a medida ora proposta, o Governo se reporta a 

reivindicação da Prefeitura de Ubá, interessada em edificar 
no terreno, com seus próprios recursos, um prédio escolar. 
Determina a Carta Estadual, em seu art. 18, que a alienação 

de bem imóvel depende de avaliação prévia e de autorização 
legislativa, dispensada a licitação para os casos de permuta 
e doação. No art. 61, ela estabelece que cabe à Assembléia 
Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do 
Estado, incluindo entre estas. no inciso XV, a alienação de 
bem imóvel a ele pertencente. 
A Lei Federal nQ 8.666, com a nova redação dada pela Lei nQ 

8. 883, dispõe, no art. 17, I, que depende de autorização 
legislativa a alienação de bem imóvel para os órgãos da 
administração direta, subordinada essa alienação à 
existência de interesse público devidamente justificado. 

Como no contrato de doação do referido bem não constou a 
cláusula de reversão. é necessário que ajustemos o projeto 
em análise. Nesse sentido, estamos apresentando, no final 
deste parecer. o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
2.155/94 na forma do Substitutivo 
apresentado . 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

nQ 1, a seguir 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ-2. 155/94 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Ubá . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Ubá um terreno com área de 8.713,00m2 (oito mil 
setecentos e treze metros quadrados). situado no Bairro 
Louriçal, na cidade de Ubá, conforme escritura pública de 25 
de agosto de 1989, transcrita com o nQ 14.822, no Livro 
2.88, a fls. 199, com o número R.Ol, do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Ubá. 
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Parágrafo único- O imóvel referido no "caput" destina-se à 
edificação de estabelecimento escolar. 
Art. 2Q -O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 

patrimônio do Estado se. no prazo de 3 (três) anos a contar 
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, relator 

Antônio Carlos Pereira - Sebastião Costa - Geraldo Rezende. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 2.155/94 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

De autoria 
autoriza o 
Ubá. 

Relatório 
do Governador do Estado, o projeto em tela 

Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1. Cabe 
agora a esta Comissão emitir o seu parecer. 

Fundamentação 
A proposição em exame faz retornar ao patrimônio da 

Prefeitura Municipal de Ubá imóvel doado ao Estado em 
25/8/89, conforme cópia de escritura pública anexa ao 
processo. 
O imóvel em apreço é constituído por um terreno com área de 

8.713m2, e tal reversão objetiva a edificação de unidade 
escolar com recursos da própria Prefeitura. O projeto não 
encontra impedimento do ponto de vista financeiro e 
orçamentário. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.155/94 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Jaime Martins, relator-

Marcos Helênio - Roberto Amaral - José Renato. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 2.155/94 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

epígrafe autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão de 
imóvel ao patrimônio do Município de Ubá. 
Aprovada no 1Q turno, retorna a matéria a esta Comissão a 

fim de receber parecer para o 2Q turno, que passamos a 
fundamentar. 

Fundamentação 
A proposição foi instruída de acordo com os requisitos 

legais. notadamente quanto à descrição e caracterização do 
imóvel, à escritura e ao registro provando a tradição, à 
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finalidade da doação que justifica a reversão, à escritura 
de doação e à cláusula de reversão. 

Dessa forma, entendemos que o projeto deve merecer a 
aprovação desta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 2. 155/94 no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -José Renato, relator 

Baldonedo Napoleão Antônio Carlos Pereira Geraldo 
Rezende. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 2.000/94 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 2.000/94, de autoria do Deputado José 

Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Dores de Campos, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 2.000/94 
Autoriza o Poder Executivo a dÕar imóvel ao Município de 

Dores de Campos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Dores de Campos imóvel situado nesse município, 
na Rua Marechal Floriano, na confluência das Ruas Barão do 
Rio Branco e Governador Valadares, constituído de um prédio 
coberto de telhas curvas, com dois pavimentos assoalhados, 
forrados e envidraçados. com instalação de água e luz, e do 
respectivo terreno, com área de 207m2 (duzentos e sete 
metros quadrados), adquirido pelo Estado, representado por 
Joaquim Arcoverde da Silva, Coletor Estadual, conforme 
autorização contida no Decreto nQ 3.842, de 4 de agosto de 
1952, por doação, sem condições, da Prefeitura Municipal de 
Dores de Campos, autorizada pela Lei nQ 236, de 8 de agosto 
de 1955, conforme escritura lavrada, em 2 de setembro de 
1955, no 1 ivro de notas nQ 44, às fls. 43 e 44, e registrada 
sob o nQ R-5.721 no livro 2 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Dores de Campos. 
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se 

ao funcionamento de órgãos públicos municipais. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no 

prazo de 3 (três) anos a contar da data da publicação desta 
lei, não lhe for dada a destinação prevista no artigo 
anterior. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
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Maria Olívía, Presidente- Francisco Ramalho, relator 
Bonifácio Mourão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 2.155/94 

Comiss~o de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 2. 155/94, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Ubá, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 

Autoriza o 
Ubá. 

PROJETO DE LEI NQ 2.155/94 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Ubá o imóvel com área de 8.713m2 (oito mil 
setecentos e treze metros quadrados), situado no Bairro 
Louriçal, nesse município, conforme escritura pública de 25 
de agosto de 1989, transcrita sob o nQ 14.822, no livro 
2.BB, a fls. 199, sob o nQ R.01, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Ubá. 
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se 

à edificação de estabelecimento escolar. 
Art. 2Q -O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 

patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar 
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 5 de janeiro de 1995 

ATAS 

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Antônio 
Pinheiro, Ivo José e Roberto Amaral (substituindo este ao 
Deputado Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do 
PTB), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Antônio 
Fuzatto, João Marques, Ambrósio Pinto e Antônio Pinheiro 
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da 
Liderança do BRD), membros da Comissão de Administração 
Pública; Gilmar Machado, Agostinho Patrus e Clêuber Carneiro 
(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Ibrahim 
Jacob e Mauri Torres, por indicação da Liderança do BRD), 
membros da Comissão de Ciência e Tecnologia; Roberto Amaral, 
João Marques, Agostinho Patrus (substituindo este ao 
Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do 
BRD) e Ivo José (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara 
abertos os trabalhos e informa que, por ser a primeira 
reunião conjunta das Comissões, não há ata a ser lida. O 
Presidente informa, ainda, que a reun1ao se destina a 
apreciar os pareceres dessas Comissões para o 1Q turno do 
Projeto de Lei nQ 2.017/94, do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a FAPEMIG e dá outras providências, designa o 
Deputado Agostinho Patrus para relatar a matéria pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia e, na ausência dos 
relatores anteriormente designados, redistribui a matéria 
aos Deputados Clêuber Carneiro e Antônio Pinheiro, 
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Administração Pública. Com a palavra, o Deputado Clêuber 
Carneiro emite seu parecer, no qual conclui pela 
constitucionalidade. pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com as Emendas nQs 1 e 2. Na fase de discussão do 
parecer, o Deputado Ivo José solicita vista do projeto, o 
que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994. 
Tarcísio Henriques, Presidente - Baldonedo Napoleão - Jorge 

Eduardo- Ibrahim Jacob -Célio de Oliveira Bernardo 
Rubinger - José Renato - Roberto Amaral - Clêuber Carneiro -
Antônio Pinheiro. 
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
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Às onze horas e quinze minutos do dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e 
Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, 
por indicação da Liderança do PL), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Prosseguindo, a Presidência 
suspende a reunião até as 14h30min. Reabertos os trabalhos, 
o Presidente faz a distribuição da proposição constante na 
pauta e designa o Deputado Gilmar Machado para atuar como 
relator do Requerimento nQ 5.273/94. Após, passa a palavra 
ao Deputado Ermano Batista , que faz a leitura do Oficio 
nQ 2.137, da Secretaria da Saúde, que convida esta 
Comissão, mediante a indicação de um delegado, a participar 
da I Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia em Saúde, 
nos dias 29 e 30 de agosto. Prosseguindo, o Presidente passa 
à 2a parte da ordem do dia, com a discussão e a votação de 
proposição da Comissão. Nesta oportunidade, o Presidente 
indica o Deputado Gilmar Machado para representar a Comissão 
na I Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia em Saúde. 
O Deputado Gilmar Machado agradece a sua indicação e 
comunica a impossibilidade de estar presente ao evento 
devido a compromissos assumidos anteriormente. A 
Presidência, então, comunica aos Deputados presentes que irá 
entrar em contato com os outros membros da Comissão, para 
que estes se manifestem sobre sua disponibilidade. Em 
seguida, o Presidente passa à discussão e à votação de 
proposição sujeita a deliberação conclusiva das comissões. 
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, relator do 
Requerimento nQ 5.273/94, profere parecer oral pela 
aprovação da matéria, oportunidade em que tece comentários 
sobre a liberação de recursos para pesquisa. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a Presidência 
suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura da ata. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado 
Ermano Batista que proceda à leitura da ata desta reunião, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994. 
Ibrahim Jacob, Presidente Gilmar Machado Ermano 

Batista. 
ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE MEIO AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na sala das 
comissões os Deputados Antônio Júlio, Maria José Haueisen, 
Célio de Oliveira e Jaime Martins (substituindo este ao 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel 
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Barbosa, Antônio Júlio e Maria José Haueisen (substituindo 
esta ao Deputado Ivo José, por indicação da Liderança do 
PT), membros da Comissão de Meio Ambiente; Célio de 
Oliveira, Dílzon Melo, Sebastião Costa e Márcio Miranda 
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da 
Liderança do BRD), membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente suspende a 
reunião por quinze minutos. Às 10h15min, são reabertos os 
trabalhos, com a mesma composição de "quorum". A Presidência 
comunica que a finalidade da reunião é apreciar, em 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 1.562/93, de autoria do Deputado 
Elmiro Nascimento, que altera a Lei nQ 10.943, de 27/11/92, 
e dá outras providências. Na ausência do Deputado Geraldo 
Rezende, designado anteriormente relator na Comissão de 
Constituição e Justiça, a Presidência redistribui o referido 
projeto ao Deputado Antônio Júlio. Continuando, informa que 
somente os membros atuantes na Comissão de Constituição e 
Justiça poderão votar a preliminar, assim como os membros 
atuantes em cada uma das comissões de mérito votarão os 
pareceres respectivos à sua Comissão. A seguir, o Pres4dente 
passa a palavra ao Deputado Antônio Júlio, que procede à 
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 1.562/93, com a Emenda nQ 1. Logo após, o 
Presidente abre a discussão. e, não havendo quem queira 
discutir, coloca o parecer em votação, o qual é aprovado. 
Prosseguindo os trabalhos, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Miguel Barbosa, relator na Comissão de Meio 
Ambiente, que faz a leitura do seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria com a emenda apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, passa a 
palavra ao Deputado Sebastião Costa, relator na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual conclui pela 
aprovação da proposição com a emenda apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprido o 
objetivo da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Antônio Carlos Pereira- Jaime 

Martins- Francisco Ramalho- Ronaldo Vasconcellos- Geraldo 
Rezende - Ermano Batista - Roberto Amaral - Márcio Miranda. 
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E-DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de 
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas (substituindo 
ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
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PFL), Péricles Ferreira (substituindo ao Deputado Antônio 
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB), Maria José 
Haueisen (substituindo ao Deputado Ivo José, por indicação 
da Liderança do PT) e Dilzon Melo (substituindo ao Deputado 
Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do PTB), 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Hannas, 
Maria José Haueisen (substituindo ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT), Márcio 
Miranda e Jorge Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação 
Social. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que, cumprida a 
diligência solicitada, a reunião tem por finalidade 
apreciar, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.073/94, que 
declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de 
Itapecerica AITA , com sede no Município de Belo 
Horizonte. O Deputado Márcio Miranda emite parecer favorável 
á aprovação do projeto, no 1Q turno. Colocado em discussão e 
em votação, é o projeto aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente - Péricles Ferreira - Maria José 

Haueisen- Dílzon Melo- Márcio Miranda- Jorge Eduardo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 2.088/94 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Agropecuária e Política Rural, de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária e de Defesa do Consumidor 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria das Comissões de Agropecuária e Política Rural e 

de Saúde e Ação Social, o projeto em apreço dispõe sobre as 
políticas de inspeção e fiscalização sanitárias dos produtos 
de origem animal e dá outras providências. 

Em virtude de requerimento apresentado pelo Deputado Adelmo 
Carneiro Leão e deferido pelo Presidente desta Casa 
Legislativa em 1Q/12/94, o Projeto de Lei nQ 2.225/94, do 
Governador do Estado, foi anexado á proposição em exame. 
Saliente-se, ainda, que, por força de requerimentos 

apresentados em Plenário pelo Deputado Roberto Amaral e 
aprovados em 20/12/94, a proposição tramita em regime de 
urgência e deve ser apreciada em reunião conjunta das 
comissões a que foi distribuída. Além disso, a matéria deve 
ser apreciada pela Comissão de Defesa do Consumidor, tendo 
em vista requerimento do Deputado Marcos Helênio, aprovado 
em Plenário no dia 5/7/94. 
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25/6/94, foi a 
Constituição e 

juridicidade, 
do art. 195. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 
matéria encaminhada a esta Comissão de 
Justiça para exame preliminar de 
constitucionalidade e legalidade, nos termos 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A saúde, considerada constitucionalmente como direito 

social e dever do Estado, deve ser garantida mediante 
políticas sociais e econom1cas que objetivem a redução do 
risco de doenças e outros agravos. 

A Constituição Federal, em seu art. 23, II, determina que 
cuidar da saúde é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios. Vê-se, assim, que a 
vigilância sanitária é dever dos Governos em todos os 
níveis. 

Do mesmo modo, o art. 24, XII, da Carta Magna estabelece 
que compete á União e aos Estados legislar concorrentemente 
sobre a defesa da saúde. 

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor - Lei nQ 
8.078, de 11/9/90- declara, em seu art. 6Q, I, que a saúde 
é um direito básico do consumidor. 

De tudo isso depreende-se que a iniciativa de dispor sobre 
a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de 
saúde se insere no conjunto de responsabilidades do poder 
público. 
A esse respeito, aliás, Walter Ceneviva, com muita 

propriedade, leciona: "As ações e serviços de saúde são de 
relevância pública. cabendo ao poder público dispor sobre 
sua regulamentação, fiscalização e controle" ("Direito 
Constitucional Brasileiro", p. 283, Ed. Saraiva, 1989). 

Por outro lado, para adequar o projeto à técnica 
legislativa, propomos, ao final deste parecer, a Emenda nQ 
1. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
2.088/94, com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo único, 

ficando suprimido o art. 10. 
"Art. 1Q- .............................................. . 
Parágrafo único -A fiscalização de que trata o "caput" 

deste artigo será exercida nos termos das legislações 
federal e estadual e das demais normas suplementares 
aplicáveis à espécie.". 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de 01 íveira. Presidente- Geraldo Rezende, relator-

Antônio Carlos Pereira- Antônio Júlio. 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 2.088/94, das Comissões de Agropecuária 

e Política Rural e de Saúde e Ação Social, dispõe sobre as 
políticas de inspeção e fiscalização sanitárias dos produtos 
de origem animal e dá outras providências. 
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Após publicação, a propos1çao foi distribuída, nos termos 
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. No exame preliminar, a Comissão de Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e pela 
legalidade da matéria. 

Em virtude de requerimento do Deputado Marcos Helênio, 
aprovado em Plenário em 5/7/94, o projeto deve ser 
apreciado, também, pela Comissão de Defesa do Consumidor. 
Outro requerimento, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
deferido pelo Presidente desta Casa em 1Q/12/94, fez com que 
o Projeto de Lei nQ 2.225/94, do Governador do Estado, fosse 
anexado à proposição em exame. 

O projeto passou a tramitar em regime de urgência e deve 
ser apreciado em reunião conjunta das comissões a que foi 
distribuído, por força de requerimentos aprovados em 
Plenário, na reunião ordinária do dia 20/12/94. 
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o mérito da proposição. 

Fundamentação 
A inspeção e a fiscalização sanitárias de produtos de 

origem animal, objeto do projeto de lei em análise, são 
instrumentos indispensáveis à ação do Estado para assegurar 
a todos o direito à saúde, conforme dispõem as Constituições 
Federal e Estadual. 
Essas atividades, historicamente, eram desenvolvidas pelo 

Serviço de Inspeção Federal - SIF -, órgão do Ministério da 
Agricultura. Com o advento da Carta Magna de 1988, o cuidado 
com a saúde da população passou a ser atribuição, também, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Como nenhuma dessas entidades se encontrasse preparada para 
exercer tal função, visto que a inspeção de produtos de 
origem animal exige pessoal qualificado e equipamentos 
altamente sofisticados, o controle sanitário tornou-se 
caótico no Pais. O SIF passou a fiscalizar apenas os 
estabelecimentos que praticavam o comércio interestadual ou 
internacional, deixando sem fiscalização os demais 
estabelecimentos. 

Em 1992, com o intuito de planejar, coordenar, executar e 
fiscalizar programas de produção, de saúde e de defesa 
sanitária animal e vegetal, foi criado o Instituto Mineiro 
de Agropecuária - !MA. Com isso, o Estado procurava criar 
instrumentos para viabilizar uma política de inspeção e 
fiscalização dos produtos de origem animal, entre outras 
atribuições. 

Apesar dessa iniciativa, os diversos segmentos 
governamentais ligados a tais atividades atuavam de forma 
desarticulada. Em março último. por solicitação do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. realizou-
se nesta ~asa um fórum técnico, que reuniu especialistas de 
órgãos e entidades diversas, com o objetivo de discutir a 
questão da inspeção sanitária no Estado. de forma integrada. 
O projeto de lei em exame é fruto das propostas 

apresentadas durante aquele evento e busca estabelecer as 
diretrizes de atuação do Estado para o setor. 
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A par disso, o Governador do Estado, por meio da Mensagem 
nQ 535/94, encaminhou a esta Casa projeto de lei dispondo 
sobre o mesmo assunto, o qual, por força regimental, foi 
anexado à proposição que ora se examina. 

Assim, com o intuito de compatibilizar os dispositivos 
contidos nas proposições, estamos sugerindo um substitutivo 
que, a nosso ver, atende aos anseios da sociedade por 
melhoria das condições de qualidade dos produtos de origem 
anima 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.088/94 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
transcrito, ficando prejudicada a Emenda nQ 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ-2.088/94 

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias e 
industriais dos produtos de origem animal e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- São obrigatórias, sob o ponto de vista industrial 

e sanitário, a inspeção e a fiscalização de produto de 
origem animal, comestível ou não comestível, acrescentado ou 
não de produto vegetal, preparado, transformado, manipulado, 
recebido, acondicionado, depositado ou em trânsito no 
território do Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único -A fiscalização e a inspeção de que trata 

o "caput" deste artigo serão exercidas: 
I - pelo Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA -, quando 

a produção se destinar ao comércio intermunicipal; 
II - pelos municípios, quando a produção se destinar ao 

comércio municipal; 
III pela Secretaria de Estado da Saúde e pelos 

municípios, quando se tratar de estabelecimento atacadista e 
varejista. 
Art. 2Q -A fiscalização e a inspeção dos produtos de 

origem animal têm por objetivo: 
I - incentivar a melhoria da qual idade dos produtos; 
II -proteger a saúde do consumidor; 
III - estimular o aumento da produção. 
Art. 3Q -Para cumprir o disposto nos arts. 1Q e 2Q desta 

lei, o Estado desenvolverá, entre outras, ações que visem a: 
I promover a integração dos órgãos estaduais de 

fiscalização por meio da criação de comissão sanitária. a 
fim de trocar informações, definir competências e ações 
conjuntas; 

II - criar mecanismos para que a vigilância sanitária atue 
harmonicamente, de forma sistemática, em todo o processo de 
produção e comercialização de alimentos; 
III - formular diretrizes técnico-normativas, a partir das 

diretrizes da União, de maneira a uniformizar os 
procedimentos de inspeção e fiscalização sanitárias. 
respeitando as peculiaridades do Estado; 
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IV - estabelecer normas para a higienização e desinfecção 
das instalações industriais e para a classificação e 
verificação da qualidade dos produtos; v- estabelecer a exigência de responsabilidade técnica, na 
forma do regulamento desta lei, com a aposição, no rótulo do 
produto, do nome e do número de registro do responsável 
técnico; 
VI regulamentar 

estabelecimentos que 
armazenem, processem e 
animal; 

o registro e o cadastro dos 
produzam, distribuam, transportem. 
comercializem produtos de origem 

VII - regulamentar o procedimento de inspeção segundo o 
método de análise de riscos e controle de pontos críticos; 
VIII - estimular a integração dos municípios, para que 

adotem o método mencionado no inciso VII deste artigo; 
IX - garantir a inspeção municipal, diretamente, mediante 

convênios, ou, ainda, por meio de cooperação técnico-
financeira; 
X realizar a inspeção periódica das indústrias de 

laticínios e de carne e o controle sanitário dos animais e 
dos procedimentos de abate; 
XI- organizar rede laboratorial regionalizada, coordenada 

e hierarquizada, com a utilização dos laboratórios estaduais 
já existentes ou mediante a realização de convênios ou 
credenciamento, para possibilitar as ações de inspeção, 
fiscalização e vigilância sanitária; 
XII- incentivar as empresas produtoras de alimentos de 

origem animal que investirem em programas de melhoria da 
qualidade dos produtos; 
XIII- promover a divulgação dos resultados das análises 

dos produtos, a fim de orientar o consumidor; 
XIV - fomentar a produção artesanal por meio de orientação 

técnica e regulamentação da atividade; 
XV- investir em recursos humanos e materiais, como forma 

de garantir a continuidade das ações propostas. 
§ 1Q - Os estabelecimentos mencionados no inciso VII não 

poderão funcionar no Estado sem que estejam previamente 
registrados ou cadastrados na forma desta lei e de seu 
regulamento. 
§ 2Q -O !MA pode conceder prazo, na forma do regulamento, 

para os estabelecimentos se adaptarem às exigências desta 
lei. concedendo-lhes títulos de registro ou de cadastro 
provisórios. 
Art. 4Q -O IMA, na implantação do serviço de vigilância 

sanitária, levará em consideração, sem prejuízo de outras 
ações legalmente estabelecidas: 

I - a definição das prioridades de serviço; 
II - a detecção das fontes de contaminação e dos pontos 

críticos de controle; 
III - a notificação e a investigação de surtos de doenças 

veiculadas por alimentos; 
IV - a formação de recursos humanos para trabalhar na área 

de controle de alimentos; 
V - a divulgação de informações de interesse da área; 
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VI - a recomendação de medidas de prevenção e controle. 
Parágrafo único -As ações de vigilância sanitária terão 

caráter preponderantemente educativo. 
Art. 5Q- Estão sujeitos à inspeção e à fiscalização: 
I - o animal destinado ao abate e os produtos, subprodutos 

e matérias-primas dele derivados; 
II -o pescado e derivados; 
III - o leite e derivados; 
IV - o ovo e derivados; 
V - o mel, a cera de abelha e seus derivados. 
Art. 6Q- A inspeção e fiscalização serão feitas: 
I - nos estabelecimentos industriais especializados no 

abate de animais e no seu preparo ou industrialização, sob 
qualquer forma; 

II - nos entrepostos-usinas, nas usinas de beneficiamento, 
nas indústrias de laticinios, nos postos de refrigeração de 
leite e nas microusinas de leite; 
III - nos entrepostos de ovos e nas indústrias de produtos 

deles derivados; 
IV - nos entrepostos de recebimento e de distribuição de 

pescado e nas indústrias que o beneficiem; 
V - nos postos e entrepostos que recebam, manipulem, 

armazenem, conservem ou acondicionem produto, subproduto ou 
matéria-prima de origem animal; 

VI - nas propriedades rurais que produzam ou manipulem 
produto de origem animal ou fabriquem derivados dele. 

§ 1Q Quando necessárias, serão feitas reinspeção e 
fiscalização nos estabelecimentos atacadistas e varejistas 
de produtos e subprodutos de origem animal destinados ao 
consumo humano ou animal. 

§ 2Q - O IMA poderá celebrar convênio com a Secretaria de 
Estado de Saúde para estabelecer ação conjunta na inspeção e 
fiscalização dos aspectos higiênico-sanitários dos produtos 
de origem animal no segmento varejista, visando à apreensão 
e à inutilização de produtos clandestinos ou impróprios para 
o consumo humano, correndo as despesas necessárias à 
inutil ização por conta do proprietário. 

§ 3Q É proibida a duplicidade de inspeção e de 
fiscalização industrial e sanitária no mesmo 
estabelecimento. 
Art. 7Q -O IMA poderá firmar conven1o com municípios, 

órgãos e entidades ligados à defesa do consumidor, à saúde e 
ao abastecimento. visando a uma fiscalização interligada do 
processo de produção e comercialização de alimentos. 
Parágrafo único Os encargos decorrentes do convênio 

firmado com os municípios correrão por conta destes, de 
conformidade com o valor da prestação de serviços fixado 
pelo IMA, nos termos do disposto no inciso v do art. 22 da 
Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
Art. 8Q -O Estado incentivará a educação sanitária por 

meio de: 
I - capacitação e renovação de recursos humanos; 
II - divulgação da legislação sanitária e de normas de 

educação sanitária em sindicatos patronais e de 
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trabalhadores. em associações comunitárias e nas demais 
entidades civis representativas da sociedade; 
III- divulgação dos resultados das análises de inspeção 

das empresas; 
IV- desenvolvimento de programas educativos de extensão 

rural para o produtor. com a possibilidade da participação 
das demais esferas de Governo; 
V - fomento das atividades de extensão rural e pesquisa na 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais EMATER-MG . na Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -. na Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG -e em outras instituições de 
pesquisa; 

VI divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos no 
processo, das ações relativas à vigilância sanitária e à 
inspeção de alimentos; 
VII - fomento da educação sanitária no ensino fundamental e 

médio; 
VIII - desenvolvimento de programas permanentes, com a 

participação de entidades privadas, para conscientizar o 
consumidor da necessidade da qualidade dos produtos 
alimentícios. 
Art. 9Q -Fica assegurada a parti~ip~ção de representantes 

do consumidor. do produtor. dos orgaos de saúde e das 
empresas e entidades afins na composição do Conselho de que 
trata o art. 3Q, I, da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 
1992. 
Art. 10 -O Estado criará comissão permanente. formada por 

representantes dos órgãos e entidades integrantes dos 
serviços de inspeção dos produtos de origem animal. para 
proceder à regulamentação da legislação sanitária e de suas 
possíveis alterações. 
Art. 11 -O IMA poderá coletar amostras de produtos de 

origem animal, sem ônus para o Instituto, para análise 
laboratorial a ser realizada em laboratório oficial ou 
credenciado. 
Art. 12 A análise laboratorial para efeito de 

fiscalização, necessária à execução desta lei, será feita em 
laboratório próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o 
proprietário do estabelecimento. 

§ 1Q -A análise laboratorial destinada à contraprova, 
requerida pelo proprietário do estabelecimento, correrá por 
sua conta e será feita em laboratório oficial ou credenciado 
pelo IMA. 

§ 2Q -A análise de rotina, na indústria, para efeito de 
controle de qualidade de produto. será custeada pelo 
proprietário de estabelecimento, podendo ser realizada em 
laboratório de sua propriedade, oficial ou credenciado pelo 
IMA. 
Art. 13- Os estabelecimentos registrados ou cadastrados na 

forma desta lei e de seu regulamento são obrigados a 
apresentar ao IMA relação de seus fornecedores de matéria-
prima de origem animal, acompanhada dos atestados sanitários 
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dos respectivos rebanhos, de acordo com as normas baixadas 
pela autarquia. 
Parágrafo único- O descumprimento do disposto neste artigo 

sujeita o infrator a multa. que será cobrada na 
reincidência, correspondente a: 

I - 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas 
Gerais - UPFMGs - por fornecedor sem atestado sanitário, 
para os estabelecimentos que abatam animais; 

II - 1 (uma) UPFMG por fornecedor sem atestado sanitário, 
para os estabelecimentos que recebam leite. 
Art. 14 - Ao infrator das disposições desta lei serão 

aplicadas. isolada ou cumulativamente, sem preJUlZO das 
sanções de natureza civil e penal cabíveis, as seguintes 
penalidades, na forma do regulamento: 

I - advertência, quando for primário e não tiver agido com 
dolo ou má-fé; 

II - multa de 
aplicável também 
má-fé; 

até 250 (duzentas e cinqüenta) UPFMGs, 
ao infrator primário que agir com dolo ou 

III - apreensão, condenação e inutilização da matéria-
prima, do produto, do subproduto ou do derivado de origem 
animal. quando não apresentarem condições higiênico-
sanitárias adequadas para o fim a que se destinem ou quando 
forem adulterados; 
IV- suspensão da atividade, quando houver risco ou ameaça 

de risco de natureza higiênico-sanitária ou no caso de 
embaraço à ação fiscalizadora; 
V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando 

a infração consistir na adulteração ou falsificação do 
produto ou quando inexistir condição higiênico-sanitária ou 
ambiente adequados. 

§ 1Q -As multas, sem prejuízo das demais penalidades. 
poderão ser agravadas até 100 (cem) vezes o valor previsto 
neste artigo, nos casos de artifício. ardil, desacato, 
embaraço, resistência, reincidência ou simulação diante da 
ação fiscal. levadas em consideração as atenuantes e 
agravantes. 

§ 2Q - A interdição e 
após o atendimento das 
sanção. 

a suspensão poderão ser revogadas 
exigências que tiverem motivado a 

§ 3Q - Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses. será 
cancelado o titulo de registro ou de cadastro. 

§ 4Q - Ocorrendo a apreensão mencionada no inciso III deste 
artigo, o proprietário ou responsável será o fiel 
depositário do produto, com a obrigação de zelar pela 
conservação adequada do que for apreendido. 
Art. 15 As despesas decorrentes da apreensão. da 

interdição e da inutilização de produtos e de subprodutos 
agropecuários ou agroindustriais, incluídas as de 
manutenção, bem como as de sacrifício de animais, correrão 
por conta do proprietário. 
Art. 16- Qualquer recurso relacionado com a matéria de que 

trata esta lei será julgado, em última instância 
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administrativa, de acordo com o disposto no§ 1Q do art. 3Q 
da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
Art. 17- O regulamento desta lei abrangerá: 
I - a classificação dos estabelecimentos; 
II - o exame das condições para o funcionamento dos 

estabelecimentos de acordo com as exigências higiênico-
sanitárias essenciais para a obtenção do título de registro 
ou de cadastro, bem como para a transferência de 
propriedade; 
III- a fiscalização da higiene dos estabelecimentos; 
IV - as obrigações dos proprietários, responsáveis ou 

prepostos dos estabelecimentos; 
V a inspeção "ante" e "post mortem" dos animais 

destinados ao abate; 
VI - a inspeção e a reinspeção dos produtos, subprodutos e 

matérias-primas de origem animal, durante as fases de 
produção, industrialização, comercialização, aproveitamento 
e transporte; 
VII - a aprovação dos tipos, padrões e fórmulas de produtos 

e de subprodutos de origem animal; 
VIII - o registro de produto e subproduto, bem como a 

aprovação de rótulo e de embalagem; 
IX - a forma de recolhimento da taxa de registro de 

estabelecimento, de produto e de subproduto. da taxa de 
inspeção e de fiscalização e das multas: 
X - o trânsito de produto, de subproduto e de matéria-prima 

de origem animal; 
XI- a coleta de material para análise de laboratório; 
XII- a aplicação de penalidade decorrente de infração; 
XIII - outras instruções que se tornarem necessárias para 

maior eficiência dos trabalhos de inspeção e de fiscalização 
sanitária. 
Art. 18 -A jornada de trabalho dos servidores das áreas de 

inspeção, de fiscalização e de defesa sanitária animal e 
vegetal nos sábados, domingos, feriados e dias santificados 
será fixada em decreto. 
Art. 19 -O IMA pode, para atender a excepcional interesse 

público na área sanitária de defesa animal e vegetal, 
contratar pessoal técnico e auxiliar para a execução de 
atividades temporárias. por prazo determinado, não superior 
a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito 
administrativo. 
Parágrafo único - O contratado nos termos deste artigo não 

será considerado servidor público, aplicando-se-lhe, 
subsidiariamente, as normas da Lei nQ 869, de 5 de julho de 
1952, da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, e da 
legislação complementar. 
Art. 20 -Os 13 (treze) cargos de Secretária constantes no 

Anexo II da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992, 
pertencentes ao quadro de provimento efetivo do !MA, ficam 
transformados em 13 (treze) cargos de Auxiliar 
Administrativo. 
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Art. 21 -Fica o IMA autorizado a executar, por intermédio 
do seu pessoal especializado, obras de reforma, conservação 
e manutenção dos imóveis de sua propriedade. 
Art. 22 -Fica o IMA autorizado a celebrar convênio com 

faculdade de áreas afins com sua missão institucional, 
podendo admitir até 100 (cem) estagiários, nos termos da 
legislação em vigor e do regulamento desta lei. 
Art. 23 -Esta lei será regulamentada no prazo de 120 

(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 24 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 25- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente- Péricles Ferreira, relator 

-Ronaldo Vasconcellos- Jaime Martins. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria das Comissões de Agropecuária e Política Rural e 

de Saúde e Ação Social. o projeto em tela dispõe sobre a 
política de inspeção e fiscalização sanitária e industrial 
dos produtos de origem animal. 

Inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria e a Comissão de Agropecuária e 
Política Rural opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. 
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer. 

Fundamentação 
Visa o projeto a dotar o Executivo de nova política e meios 

legais para cumprir suas atribuições na área de controle da 
qual idade dos produtos de origem animal. 

As despesas decorrentes da execução das medidas previstas 
correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas ao 
Instituto Mineiro de Agropecuária IMA , na lei 
orçamentária em vigor, no Programa de Inspeção da Indústria 
de Produtos de Origem Animal e Vegetal, bem como na proposta 
orçamentária para 1995. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.088/94, na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Agropecuária e Política Rural, ficando 
prejudicada a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
Sala das 
Célio de 

Agostinho 

Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Oliveira, Presidente -Jaime Martins, 

Patrus - Roberto Amaral. 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 

relator -

O Projeta de Lei nQ 2088/94, de autoria das Comissões de 
Agropecuária e Política Rural e de Saúde e Ação Social, 
objetiva estabelecer a política de inspeção e fiscalização 
sanitárias dos produtos de origem animal e dar outras 
providências. 
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Publicada em 25/6/94, foi a propos1çao distribuída às 
Comissões competentes para receber parecer e veio a ser 
apreciada pela Comissão de Defesa do Consumidor, tendo em 
vista requerimento nesse sentido, de autoria do Deputado 
Marcos Helênio, aprovado em Plenário. 

Fundamentação 
Cabe salientar a importância da análise da matéria no 

âmbito desta Comissão, uma vez que a proposta versa sobre 
tema relevante no que diz respeito à proteção ao consumo. 

Há muito a população mineira anseia por medidas que 
proporcionem maior controle e fiscalização dos produtos de 
origem animal, mediante a adoção de uma política específica 
para o setor, exatamente como proposto pelo projeto em tela. 
Observa-se, nos termos da proposição, não apenas prioridade 

para a educação sanitária, como também a descentralização 
dos serviços e a estipulação de convênios com municípios, 
órgãos e entidades ligadas à defesa do consumidor, à saúde e 
ao abastecimento. 
O resultado mais imediato da implementação dessas medidas, 

que se or1g1naram de amplo debate, é, com certeza, a 
melhoria da qualidade de vida da população mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.088/94, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente Ronaldo Vasconcellos, 

relator - Roberto Amaral - Maria Elvira. 
PARECER SOBRE A EMENDA No 2 APRESENTADA NO 

lQ TURNO AO PROJETO DE-LEI NQ 2.088/94 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 2.088/94, de autoria desta Comissão e 

da Comissão de Saúde e Ação Social, dispõe sobre as 
políticas de inspeção e fiscalização sanitárias dos produtos 
de origem animal e dá outras providências. 
A matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicídade, 
constitucionalidade e legalidade; de Agropecuária e Política 
Rural, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, que opinaram pela sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Agropecuária 
e Política Rural, ficando prejudicada a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
O projeto tramita em regime de urgência e foi apreciado em 

reunião conjunta das comissões a que foi distribuído, por 
força de requerimentos do Deputado Roberto Amaral, aprovados 
no Plenário, na reunião ordinária do dia 20/12/94. 

Na fase de discussão no 1Q turno, foi apresentada, no 
Plenário, a Emenda nQ 2, que vem a esta Comissão para 
receber parecer. 
Cumpre-nos, assim, opinar sobre a matéria. 

Fundamentação 
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O Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA- é o órgão 
responsável pela execução das políticas de inspeção 
sanitária no Estado. Foi criado recentemente pela Lei nQ 
10.594, de 7/1/92, e vem prestando relevantes serviços à 
agropecuária mineira, com reflexos positivos para a economia 
do Estado. 

A emenda que ora se analisa tem o propósito de regularizar 
a situação dos servidores que já se encontram à disposição 
do !MA, na condição de ocupantes de função pública, oriundos 
de órgãos diversos da administração direta e de fundações 
públicas do Estado, os quais não tiveram a oportunidade de 
optar por sua absorção pelo Quadro de Pessoal daquele 
Instituto. 

Na justificação da proposição. o autor argumenta que os 
referidos servidores já vêm prestando serviços à autarquia e 
constam, portanto, em sua folha de pagamento. 
Outrossim, apresentamos a Emenda nQ 3, com o 

assegurar ao gabinete de Presidente de comissão 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
tratamento dispensado ao gabinete de Vice-Líder, 
da Deliberação da Mesa nQ 186. de 1986. 

Conclusão 

intuito de 
permanente 
Gerais o 

nos termos 

Diante do exposto. opinamos pela aprovação da Emenda nQ 2 
ao Projeto de Lei nQ 2.088/94, na forma proposta, e da 
Emenda nQ 3, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. Aplica-se ao gabinete de Presidente de 

comissão permanente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais o tratamento dispensado ao gabinete de Vice-
Lideranças, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 186, de 
1986; 
Parágrafo único - A implementação do estabelecido neste 

artigo dar-se-á na forma prevista no art. 3Q da Lei nQ 
9.989, de 20 de novembro de 1989.". 
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Ambrósio Pinto. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NÕ 2.088/94 
Comissão de Fiscalizãção Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural. o 

projeto em tela dispõe sobre a política de inspeção e 
fiscalização sanitária e industrial dos produtos de origem 
animal. 

Aprovado o projeto 
1, e com as Emendas 
o exame da matéria 
turno. Segue anexa 
parecer. 

no 1Q turno. na forma do Substitutivo nQ 
nQs 2 e 3. compete agora a esta Comissão 
quanto aos aspectos orçamentários no 2Q 

a redação do vencido. que é parte deste 

Fundamentação 
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Visa o projeto a dotar o Executivo de nova política e meios 
legais para cumprir suas atribuições na área de controle da 
qualidade dos produtos de origem animal. 

Como relatado no 1Q turno, as despesas decorrentes da 
execução das medidas propostas terão como fonte recursos 
orçamentários já aprovados ou constantes na proposta 
orçamentária para 1995. 
Apresentamos a Emenda nQ 1, visando ao aperfeiçoamento do 

controle externo da administração pública. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 2.088/94 na forma do vencido no 1Q turno e com a 
Emenda nQ 1, por nós apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se, onde convier: 
"Art ..... -Observada a legislação própria, terão como 

membros ou representantes indicados pela Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, por ato de sua Mesa. 
os seguintes órgãos colegiados do Estado: 

I - Colegiado de Comunicação Social; 
II - Conselho Consultivo de Irrigação e Drenagem; 
III - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; 
IV - Conselho de Informática; 
V- Conselho Estadual de Cultura; 
VI - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
VII - Conselho Estadual de Educação; 
VIII - Conselho Estadual de Energia; 
IX - Conselho Estadual de Entorpecentes; 
X - Conselho Estadual de Habitação; 
XI - Conselho Estadual de Lazer; 
XII - Conselho Estadual da Mulher; 
XIII- Conselho Estadual de Política Ambiental; 
XIV - Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 
XV - Conselho Estadual de Trânsito; 
XVI - Conselho Estadual de Transportes; 
XVII - Conselho Estadual de Turismo; 
XVIII -Conselho Regional de Desportos; 
XIX- Conselho Superior de Agricultura; 
XX- Conselho Superior de Segurança Pública. 
Parágrafo único -A indicação de que trata este artigo 

recairá, preferencialmente, em membro de comissão permanente 
da Assembléia cuja área de atuação se relacione com a do 
órgão colegiado.". 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente- Sebastião Costa, relator-

Antônio Carlos Pereira - José Leandro. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI No 2.088/94 
Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias e 

industriais dos produtos de origem animal e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q- São obrigatórias. sob o ponto de vista industrial 
e sanitário, a inspeção e a fiscalização de produto de 
origem animal. comestível e não comestível, adicionado ou 
não de produto vegetal, preparado, transformado, manipulado, 
recebido, acondicionado, depositado ou em trânsito no 
território do Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único -A fiscalização e a inspeção de que trata 

o "caput" deste artigo serão exercidas: 
I - pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -. quando 

a produção se destinar ao comércio intermunicipal; 
II - pelos municípios, quando a produção se destinar ao 

comércio municipal; 
III - pela Secretaria da Saúde e pelos municípios, quando 

se tratar de estabelecimento atacadista e varejista. 
Art. 2Q -A fiscalização e a inspeção dos produtos de 

origem animal têm por objetivo: 
I - incentivar a melhoria da qualidade dos produtos; 
II - proteger a saúde do consumidor; 
III - estimular o aumento da produção. 
Art. 3Q - Para cumprir o disposto nos arts. 1Q e 2Q desta 

lei, o Estado desenvolverá. entre outras. ações que visem a: 
I promover a integração dos órgãos estaduais de 

fiscalização por meio da criação de comissão sanitária, com 
o objetivo de trocar informações. definir competências e 
ações conjuntas; 

II - criar mecanismos para que a vigilância sanitária atue 
harmonicamente, de forma sistemática. em todo o processo de 
produção e comercialização de alimentos; 
III - formular diretrizes técnico-normativas, a partir das 

diretrizes da União, de maneira a uniformizar os 
procedimentos de inspeção e fiscalização sanitárias. 
respeitando as peculiaridades do Estado; 

IV - estabelecer normas para a higienização e desinfecção 
das instalações industriais e para a classificação e 
verificação da qualidade dos produtos; 
V- estabelecer a exigência de responsabilidade técnica, na 

forma do regulamento desta lei, com a aposição, no rótulo do 
produto, do nome e do número de registro do responsável 
técnico; 

VI regulamentar 
estabelecimentos que 
armazenem, processem e 
animal; 

o registro e o cadastro dos 
produzam. distribuam, transportem, 
comercializem produtos de origem 

VII - regulamentar o procedimento de inspeção segundo o 
método de análise de riscos e controle de pontos críticos; 
VIII - estimular a integração dos munlClPlOS, para que 

adotem o método mencionado no inciso VII deste artigo; 
IX - garantir a inspeção municipal, diretamente, mediante 

convênios ou, ainda, por meio de cooperação técnico-
financeira; 
X realizar a inspeção periódica das indústrias de 

laticínios e de carne e o controle sanitário dos animais e 
dos procedimentos de abate; 



86 

XI- organizar rede laboratorial regionalizada, coordenada 
e hierarquizada, com a utilização dos laboratórios estaduais 
já existentes ou mediante a realização de convênios ou 
credenciamento, para possibilitar as ações de inspeção, 
fiscalização e vigilância sanitária; 
XII - incentivar as empresas produtoras de alimentos de 

origem animal que investirem em programas de melhoria da 
qual idade dos produtos; 
XIII- promover a divulgação dos resultados das análises 

dos produtos para orientar o consumidor; 
XIV - fomentar a produção artesanal por meio de orientação 

técnica e regulamentação da atividade; 
XV - investir em recursos humanos e materiais, como forma 

de garantir a continuidade das ações propostas. 
f 1Q - Os estabelecimentos mencionados no inciso VII não 

poderão funcionar no Estado sem que estejam previamente 
registrados ou cadastrados na forma desta lei e de seu 
regulamento. 
§ 2Q - O IMA pode conceder 

para os estabelecimentos se 
lei, concedendo-lhes titulo 
provisórios. 

prazo, na forma do regulamento, 
adaptarem às exigências desta 
de registro ou de cadastro 

Art. 4Q -O IMA na implantação do serviço de vigilância 
sanitária, levará em consideração, sem prejuízo de outras 
ações legalmente estabelecidas: 

I - a definição das prioridades de serviço; 
II - a detecção das fontes de contaminação e dos pontos 

críticos de controle; 
III - a notificação e a investigação de surtos de doenças 

veiculadas por alimentos: 
IV - a formação de recursos humanos para trabalhar na área 

de controle de alimentos; 
V - a divulgação de informações de interesse da área; 
VI - a recomendação de medidas de prevenção e controle. 
Parágrafo único -As ações de vigilância sanitária terão 

caráter preponderantemente educativo. 
Art. 5Q- Estão sujeitos à inspeção e à fiscalização: 
I o animal destinado ao abate e os produtos, os 

subprodutos e as matérias-primas dele derivados; 
II - o pescado e derivados; 
III - o leite e derivados; 
IV - o ovo e derivados; 
V- o mel, a cera de abelha e seus derivados. 
Art. 6Q- A inspeção e fiscalização serão feitas: 
I - nos estabelecimentos industriais especializados no 

abate de animais e no seu preparo ou na industrialização, 
sob qualquer forma: 

II - nos entrepostos-usina, nas usinas de beneficiamento, 
nas indústrias de laticínios, nos postos de refrigeração de 
leite e nas microusinas de leite; 
III - nos entrepostos de ovos e nas indústrias de produtos 

deles derivados; 
IV - nos entrepostos de recebimento e de distribuição de 

pescado e nas indústrias que o beneficiem; 
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V - nos postos e entrepostos que recebam, manipulem, 
armazenem, conservem ou acondicionem produto, subproduto ou 
matéria-prima de origem animal; 

VI - nas propriedades rurais que produzam ou manipulem 
produto de origem animal ou fabriquem derivados dele. 

§ 1Q Quando necessárias, serão feitas reinspeção e 
fiscalização nos estabelecimentos atacadistas e varejistas 
de produto e subproduto de origem animal destinados ao 
consumo humano ou animal. 

§ 2Q - O IMA poderá celebrar convênio com a Secretaria de 
Estado de Saúde para estabelecer ação conjunta na inspeção e 
fiscalização dos aspectos higiênico-sanitários dos produtos 
de origem animal no segmento varejista, visando á apreensão 
e à inutilização de produtos clandestinos ou impróprios para 
o consumo humano, correndo as despesas necessárias à 
inutilização por conta do proprietário. 
§ 3Q É proibida a duplicidade de inspeção e de 

fiscalização industrial e sanitária no mesmo 
estabelecimento. 
Art. 7Q -O IMA poderá firmar conven10 com municípios, 

órgãos e entidades ligados à defesa do consumidor, à saúde e 
ao abastecimento, visando a uma fiscalização interligada do 
processo de produção e comercialização de alimentos. 
Parágrafo único Os encargos decorrentes do convênio 

firmado com os municípios correrão por conta destes, de 
conformidade com o valor da prestação de serviços fixado 
pelo IMA, nos termos do disposto no inciso v do art. 22 da 
Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
Art. 8Q -O Estado incentivará a educação sanitária por 

meio de: 
I - capacitação e renovação de recursos humanos; 
II - divulgação da legislação sanitária e de normas de 

educação sanitária em sindicatos patronais, de 
trabalhadores. em associações comunitárias e demais 
entidades civis representativas da sociedade; 
III - divulgação dos resultados das análises de inspeção 

das empresas; 
IV - desenvolvimento de programas educativos de extensão 

rural para o produtor, com a possibilidade de participação 
das demais esferas de governo; 
V - fomento das atividades de extensão rural e pesquisa na 

EMATER, na EPAMIG, na UEMG e em outras instituições de 
pesquisa; 

VI divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos no 
processo. das ações relativas à vigilância sanitária e à 
inspeção de alimentos; 
VII - fomento da educação sanitária no ensino fundamental e 

médio; 
VIII - desenvolvimento de programas permanentes, com a 

participação de entidades privadas, para conscientizar o 
consumidor da necessidade da qualidade dos produtos 
alimentícios. 
Art. 9Q - Fica assegurada a participação de representantes 

do consumidor, do produtor, dos órgãos de saúde e das 
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empresas e entidades afins na composição do conselho de que 
trata o art. 3Q, I, da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 
1992. 
Art. 10 -O Estado criará comissão permanente, formada por 

representantes dos órgãos e das entidades integrantes dos 
serviços de inspeção dos produtos de origem animal, para 
proceder à regulamentação da legislação sanitária e de suas 
possíveis alterações. 
Art. 11 -O IMA poderá coletar amostras de produtos de 

origem animal, sem ônus para o Instituto, para análise 
laboratorial a ser realizada em laboratório oficial ou 
credenciado. 

Art. 12 A análise laboratorial para efeito de 
fiscalização. necessária à execução desta lei, será feita em 
laboratório próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o 
proprietário do estabelecimento. 

§ 1Q -A análise laboratorial destinada à contraprova, 
requerida pelo proprietário do estabelecimento, correrá por 
sua conta e será feita em laboratório oficial ou credenciado 
pelo IMA. 

§ 2Q -A análise de rotina, na indústria, para efeito de 
controle de qualidade do produto, será custeada pelo 
proprietário do estabelecimento, podendo ser realizada em 
laboratório de sua propriedade, oficial ou credenciado pelo 
IMA. 
Art. 13- Os estabelecimentos registrados ou cadastrados na 

forma desta lei e de seu regulamento são obrigados a 
apresentar ao !MA relação de seus fornecedores de matéria-
prima de origem animal, acompanhada dos respectivos 
atestados sanitários dos rebanhos, de acordo com as normas 
baixadas pela autarquia. 
Parágrafo único- O descumprimento do disposto neste artigo 

sujeita o infrator a multa, que será cobrada na 
reincidência, correspondente a: 

I - (5) cinco Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas 
Gerais - UPFMGs - por fornecedor sem atestado sanitário, 
para os estabelecimentos que abatam animais; 
II- (1) uma Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas 

Gerais - UPFMG - por fornecedor sem atestado sanitário, para 
os estabelecimentos que recebam leite. 

Art. 14 -Ao infrator das disposições desta lei serão 
aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem preJUlZO das 
sanções de natureza civil e penal cabíveis, as seguintes 
penalidades, na forma do regulamento: 

I - advertência, quando for primário e não tiver agido com 
dolo ou má-fé: 

II - multa de até (250) duzentos e cinqüenta Unidades 
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais UPFMGs 
aplicável também ao infrator primário, que agir com dolo ou 
má-fé; 
III - apreensão, condenação e inutilização da matéria-

prima, do produto, do subproduto ou do derivado de origem 
animal, quando não apresentarem condições higiênico-
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sanitárias adequadas para o fim a que se destinem, ou quando 
forem adulterados; 

IV - suspensão da atividade, quando houver risco ou ameaça 
de risco de natureza higiênico-sanitária, ou no caso de 
embaraço à ação fiscalizadora; 
V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando 

a infração consistir na adulteração ou falsificação do 
produto ou quando inexistir condição higiênico-sanitária ou 
ambiente adequados. 

§ 1Q -As multas, sem prejuízo das demais penalidades, 
poderão ser agravadas até 100 (cem) vezes o valor previsto 
neste artigo, nos casos de artifício, ardil, desacato, 
embaraço, resistência, reincidência ou simulação diante da 
ação fiscal, levadas em consideração as atenuantes e 
agravantes. 

§ 2Q - A interdição e a suspensão poderão ser revogadas 
após o atendimento das exigências que motivaram a sanção. 

§ 3Q - Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses, será 
cancelado o título de registro ou de cadastro. 

§ 4Q - Ocorrendo a apreensão mencionada no inciso III 
artigo, o proprietário ou responsável será o 
depositário do produto, com obrigação de zelar 
conservação adequada do que for apreendido. 

deste 
fiel 
pela 

Art. 15 As despesas decorrentes da apreensão, da 
interdição e da inutilização de produtos e de subprodutos 
agropecuários ou agroindustriais, incluídas as de 
manutenção, bem como as de sacrifício de animais correrão 
por conta do proprietário. 
Art. 16- Qualquer recurso relacionado com a matéria de que 

trata esta lei será julgado, em última instância 
administrativa, de acordo com o disposto no§ 1Q do art. 3Q 
da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
Art. 17- O regulamento desta lei abrangerá: 
I - a classificação dos estabelecimentos; 
II - o exame das condições para o funcionamento dos 

estabelecimentos de acordo com as ex1gencias higiênico-
sanitárias essenciais para a obtenção do título de registro 
ou de cadastro, bem como para a transferência de 
propriedade; 
III -a fiscalização da higiene dos estabelecimentos; 
IV - as obrigações dos proprietários, responsáveis ou 

prepostos dos estabelecimentos; 
v a inspeção "ante" e "post mortem" dos animais 

destinados ao abate; 
VI a inspeção e a reinspeção dos produtos, dos 

subprodutos e das matérias-primas de origem animal, durante 
as fases de produção. industrialização, comercialização, 
aproveitamento e transporte; 

VII - a aprovação dos tipos, padrões e fórmulas de produtos 
e de subprodutos de origem animal; 
VIII - o registro de produto e subproduto, bem como a 

aprovação de rótulo e de embalagem; 
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IX - a forma de recolhimento da taxa de registro de 
estabelecimento, de produto e de subproduto; da taxa de 
inspeção e de fiscalização e das multas; 
X - o trânsito de produto. de subproduto e de matéria-prima 

de origem animal; 
XI- a coleta de material para análise de laboratório; 
XII- a aplicação de penalidade decorrente de infração; 
XIII - outras instruções que se tornarem necessárias para 

maior eficiência dos trabalhos de inspeção e de fiscalização 
sanitária. 
Art. 18- A jornada de trabalho dos servidores das áreas de 

inspeção, de fiscalização e de defesa sanitária animal e 
vegetal nos sábados, domingos, feriados e dias santificados 
será fixada em decreto. 
Art. 19 -O IMA pode, para atender a excepcional interesse 

público na área sanitária de defesa animal e vegetal, 
contratar pessoal técnico e auxiliar para a execução de 
atividades temporárias, por prazo determinado, não superior 
a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito 
administrativo. 

Parágrafo único -O contratado nos termos deste artigo não 
será considerado servidor público, aplicando-se-lhe, 
subsidiariamente, as normas da Lei nQ 869, de 5 de julho de 
1952, da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, e as da 
legislação complementar. 
Art. 20 -Os 13 (treze) cargos de Secretária constantes no 

Anexo II da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992, 
pertencentes ao quadro de provimento efetivo do IMA, ficam 
transformados em 13 (treze) cargos de Auxiliar 
Administrativo. 
Art. 21 -O servidor do Estado, ocupante de função pública, 

que se encontrava à disposição do IMA em 31 de julho de 
1994, pode fazer opção por sua absorção pelo Quadro de 
Pessoal da autarquia, manifestada no prazo max1mo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
f 1Q- A absorção de que trata este artigo se dará em igual 

função pública, mantidas a denominação e as atribuições de 
origem do servidor, nos termos da Lei nQ 10.254, de 20 de 
julho de 1990. 
§ 2Q - A remuneração do servidor absorvido corresponderà à 

vigente no Quadro de Pessoal da autarquia para a mesma 
função. 
Art. 22 -Fica o IMA autorizado a executar, por intermédio 

do seu pessoal especializado, obras de reforma, conservação 
e manutenção dos imóveis de sua propriedade. 
Art. 23 -Fica o IMA autorizado a celebrar convênio com 

faculdade de áreas afins com sua missão institucional. 
podendo admitir até 100 (cem) estagiários, nos termos da 
legislação em vigor e do regulamento desta lei. 
Art. 24 -Aplica-se ao gabinete de Presidente de comissão 

permanente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais o tratamento dispensado ao gabinete de Vice-
Lideranças, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 186, de 
1986; 
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Parágrafo único - A implementação do estabelecido neste 
artigo dar-se-á na forma prevista no art. 3Q da Lei nQ 
9.989. de 20 de novembro de 1989. 

Art. 25 -Esta lei será regulamentada no prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 26 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 27- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR NQ 33/94* 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar nQ 33/94, de autoria do 

Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nQ 27, 
de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a 
extinção de fundos, e lhe acrescenta dispositivos, foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 33/94 

Altera a Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, 
que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de 
fundos. e lhe acrescenta dispositivos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os arts. 3Q, 4Q e 9Q da Lei Complementar nQ 27, 

de 18 de janeiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 3Q- ............................................ · · · 
IV - o prazo de duração do fundo ou o prazo para a 

concessão de financiamentos com seus recursos; 

VII - as condições para a concessão de financiamento ou 
para outras formas de 1 iberação de recursos; 

Art. 4Q - ............................................... . 
I - ..................................................... . 
c) responsabilizar-se pela execução do cronograma físico-

financeiro do projeto ou da atividade orçamentária, em 
articulação com o agente financeiro; 

I I - .................................................... . 
b) aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de 

caixa, observado o disposto no art. 6Q desta lei; 

Art. 9Q - ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Parágrafo único - O patrimônio apurado na extinção do fundo 

e as receitas decorrentes de seus direitos creditórios serão 
absorvidos pelo Estado, na forma da lei ou da decisão 
judicial, se for o caso.". 
Art. 2Q -Ficam acrescentados à Lei Complementar nQ 27, de 

18 de janeiro de 1993, os seguintes arts. 10 e 11, 
renumerando-se os demais: 
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"Art. 10 -Não se aplicam aos fundos que recebem recursos 
da União as regras previstas no inciso VI do art. 3Q, nos 
arts. 6Q e 7Q e no parágrafo único do art. 9Q desta lei, 
quando contrárias a exigência de norma federal. 

Art. 11 -O agente financeiro poderá caucionar os direitos 
creditórios dos fundos para garantir empréstimos a serem 
contratados com instituições nacionais e internacionais, 
observadas as seguintes condições: 

I - autorização prévia do grupo coordenador do fundo; 
II -destinação de recursos dos empréstimos à implementação 

de programas e projetos voltados para o desenvolvimento do 
Estado.". 
Art. 3Q- Ficam extintos os fundos existentes anteriormente 

a 18 de janeiro de 1993 e para os quais não foi tomada, pelo 
Poder Executivo, até 18 de novembro de 1993, a providência 
de enviar à Assembléia Legislativa os respectivos projetos 
de lei de adaptação às regras da Lei Complementar nQ 27, de 
18 de janeiro de 1993. 
Art. 4Q -O Poder Executivo republicará a Lei Complementar 

nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, com as alterações 
estabelecidas nesta lei. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Péricles Ferreira, relator 

Sebastião Costa. 
*- Republicado, em virtude de incorreções havidas na 

edição de 31/12/94, pág. 95, col. 4, ficando sem efeito sua 
publicação anterior. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 2.088/94 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 2.088/94, de autoria das Comissões de 

Agropecuária e Política Rural e de Saúde e Ação Social, que 
dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de 
produtos de origem animal e dá outras providências, foi 
aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 2.088/94 

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de 
produtos de origem animal e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q ~São obrigatórias a inspeção e a fiscalização 

sanitárias de produtos de origem animal, comestíveis e não 
comestíveis, adicionados ou não de produto vegetal, 
preparados, transformados, manipulados, recebidos, 
acondicionados, depositados ou em trânsito no território do 
Estado. 
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Parágrafo único -A fiscalização e a inspeção de que trata 
o "caput" deste artigo serão exercidas: 

I - pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -. quando 
a produção se destinar ao comércio intermunicipal; 

II - pelos municípios, quando a produção se destinar ao 
comércio municipal; 
III pela Secretaria de Estado da Saúde e pelos 

municípios, quando se tratar de estabelecimento atacadista e 
varejista. 
Art. 2Q- A fiscalização e a inspeção de produtos de origem 

animal têm por objetivo: 
I - incentivar a melhoria da qualidade dos produtos; 
II - proteger a saúde do consumidor; 
III -estimular o aumento da produção. 
Art. 3Q -Para cumprir o disposto nos arts. 1Q e 2Q desta 

lei, o Estado desenvolverá, entre outras. ações que visem a: 
I promover a integração dos órgãos estaduais de 

fiscalização por meio da criação de comissão sanitária, com 
vistas á troca de informações e à definição de competências 
e de ações conjuntas; 

II - criar mecanismos para que a vigilância sanitária atue 
harmonicamente. de forma sistemática. em todo o processo de 
produção e comercialização de alimentos: 
III - formular diretrizes técnico-normativas, com base nas 

diretrizes da União, de maneira a uniformizar os 
procedimentos de inspeção e fiscalização sanitárias, 
respeitadas as peculiaridades do Estado; 

IV - estabelecer normas para a higienização e a desinfecção 
das instalações industriais e para a classificação e a 
verificação da qualidade dos produtos; 
V- estabelecer a exigência de responsabilidade técnica. na 

forma do regulamento desta lei, com a aposição, no rótulo do 
produto, do nome e do número de registro do responsável 
técnico; 

VI regulamentar 
estabelecimentos que 
armazenem, processem e 
animal; 

o registro e o cadastro dos 
produzam, distribuam, transportem, 

comercializem produtos de origem 

VII - regulamentar o procedimento de inspeção segundo o 
método de análise de riscos e controle de pontos críticos; 
VIII - estimular a integração dos municípios para que 

adotem o método mencionado no inciso anterior; 
IX- garantir a inspeção municipal, diretamente. mediante 

convênios ou. ainda, por meio de cooperação técnico-
financeira; 
X realizar a inspeção periódica das indústrias de 

laticínios e de carne e o controle sanitário dos animais e 
dos procedimentos de abate; 

XI - organizar rede laboratorial regionalizada, coordenada 
e hierarquizada, composta de laboratórios oficiais, 
conveniados e credenciados, com vistas a possibilitar as 
ações de inspeção, fiscalização e vigilância sanitárias; 
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XII - incentivar as empresas produtoras de alimentos de 
origem animal que investirem em programas de melhoria da 
qualidade dos produtos; 
XIII - promover a divulgação dos resultados das análises 

dos produtos, com a finalidade de orientar o consumidor; 
XIV - fomentar a produção artesanal por meio de orientação 

técnica e regulamentação da atividade; 
XV - investir em recursos humanos e materiais, como forma 

de garantir a continuidade das ações propostas. 
~ 1Q - Os estabelecimentos mencionados no inciso VI não 

poderão funcionar no Estado sem que estejam previamente 
registrados ou cadastrados na forma desta lei e de seu 
regulamento. 
~ 2Q - O IMA pode conceder 

para os estabelecimentos se 
lei, concedendo-lhes título 
provisórios. 

prazo, na forma do regulamento, 
adaptarem às exigências desta 
de registro ou de cadastro 

Art. 4Q -O IMA, na implantação do serviço de vigilância 
sanitária, considerará, sem prejuízo de outras ações 
legalmente estabelecidas: 

I - a definição das prioridades de serviço; 
II - a detecção das fontes de contaminação e dos pontos 

críticos de controle; 
III - a notificação e a investigação de surtos de doenças 

veiculadas por alimentos; 
IV - a formação de recursos humanos para trabalhar na área 

de controle de alimentos; 
V - a divulgação de informações de interesse da área; 
VI - a recomendação de medidas de prevenção e controle. 
Parágrafo único -As ações de vigilância sanitária terão 

caráter preponderantemente educativo. 
Art. 5Q- Estão sujeitos à inspeção e à fiscalização: 
I - o animal destinado ao abate e os produtos, os 

subprodutos e as matérias-primas dele derivados; 
II - o pescado e seus derivados; 
III - o leite e seus derivados; 
IV - o ovo e seus derivados; 
V- o mel, a cera de abelha e seus derivados. 
Art. 6Q- A inspeção e a fiscalização serão feitas: 
I- nos estabelecimentos industriais especializados no 

abate de animais e no preparo ou na industrialização de seus 
subprodutos, sob qualquer forma; 
II - nos entrepostos-usina, nas usinas de beneficiamento, 

nas indústrias de laticínios, nos postos de refrigeração de 
leite e nas microusinas de leite; 
III - nos entrepostos de ovos e nas indústrias de produtos 

deles derivados; 
IV - nos entrepostos de recebimento e de distribuição de 

pescado e nas indústrias que o beneficiem; 
V - nos postos e entrepostos que recebam, manipulem, 

armazenem, conservem ou acondicionem produto, subproduto ou 
matéria-prima de origem animal; 

VI - nas propriedades rurais que produzam ou manipulem 
produto de origem animal ou produto dele derivado. 
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Parágrafo único Quando necessário, serão feitas 
reinspeção e fiscalização nos estabelecimentos atacadistas e 
varejistas de produto e subproduto de origem animal 
destinados ao consumo humano ou animal. 
Art. 7Q -O IMA poderá celebrar convênio com a Secretaria 

de Estado da Saúde para estabelecer ação conjunta na 
inspeção e na fiscalização dos aspectos higiênico-sanitários 
dos produtos de origem animal no segmento varejista. visando 
à apreensão e à inutil ização de produtos clandestinos ou 
impróprios para o consumo humano. 
Parágrafo único- As despesas necessárias à inutilização de 

que trata este artigo serão custeadas pelo proprietário. 
Art. 8Q -É proibida a duplicidade de inspeção e de 

fiscalização industrial e sanitária no mesmo 
estabelecimento. 
Art. 9Q -O IMA poderá firmar convênio com municípios, 

órgãos e entidades ligados à defesa do consumidor, à saúde e 
ao abastecimento. visando à fiscalização integrada do 
processo de produção e de comercialização de alimentos. 

Parágrafo único Os encargos decorrentes de convênio 
firmado com os municípios serão por estes custeados. em 
conformidade com o valor da prestação de serviços fixada 
pelo IMA, nos termos do disposto no inciso V do art. 22 da 
Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
Art. 10 -O Estado incentivará a educação sanitária por 

meio de: 
I - capacitação e renovação de recursos humanos; 
II - divulgação da legislação sanitária e de normas de 

educação sanitária em sindicatos patronais, de 
trabalhadores, em associações comunitárias e demais 
entidades civis representativas da sociedade; 
III - divulgação dos resultados das análises de inspeção 

das empresas; 
IV - desenvolvimento de programas educativos de extensão 

rural para o produtor, com a possibilidade de participação 
das demais esferas de governo; 

V - fomento das atividades de extensão rural e pesquisa na 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-MG 
-. na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG -. na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
e em outras instituições de pesquisa; 

VI divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos no 
processo, das ações relativas à vigilância sanitária e à 
inspeção de alimentos; 
VII - fomento da educação sanitária no ensino fundamental e 

médio; 
VIII - desenvolvimento de programas permanentes. com a 

participação de encidades privadas, para conscientizar o 
consumidor da necessidade da qualidade dos produtos 
alimentícios. 

Art. 11 -Fica assegurada a participação de representantes 
do consumidor. do produtor. dos órgãos de saúde e das 
empresas e entidades afins na composição do conselho de que 
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trata o art. 3Q, I, da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 
1992. 
Art. 12 -O Estado criará comissão permanente, formada por 

representantes dos órgãos e das entidades integrantes dos 
serviços de inspeção dos produtos de origem animal. para 
proceder à regulamentação da legislação sanitária e de suas 
possíveis alterações. 
Art. 13 -O IMA poderá coletar amostras de produtos de 

origem animal, sem ônus para o Instituto, para análise 
laboratorial a ser realizada em laboratório oficial ou 
credenciado. 
Art. 14 A análise laboratorial para efeito de 

fiscalização, necessária à execução desta lei. será feita em 
labc~atório próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o 
proprietário do estabelecimento. 
Parágrafo único A análise laboratorial destinada à 

contraprova. requerida pelo proprietário do estabelecimento, 
será feita em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA, 
ficando o proprietário responsável por seu custeio. 
Art. 15 -A análise de rotina na indústria, para efeito de 

controle de qualidade do produto, será custeada pelo 
proprietário do estabelecimento, podendo ser realizada em 
laboratório de sua propriedade ou em laboratório oficial ou 
credenciado pelo IMA. 
Art. 16- Os estabelecimentos registrados ou cadastrados na 

forma desta lei e de seu regulamento são obrigados a 
apresentar ao IMA relação de seus fornecedores de matéria-
prima de origem animal, acompanhada dos respectivos 
atestados sanitários dos rebanhos. de acordo com as normas 
baixadas pelo IMA. 
Parágrafo único A reincidência no descumprimento do 

disposto neste artigo sujeita o infrator às seguintes 
multas: 

I - 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas 
Gerais - UPFMGs - por fornecedor sem atestado sanitário, 
para os estabelecimentos que abatam animais; 

II - 1 (uma) UPFMG por fornecedor sem atestado sanitário, 
para os estabelecimentos que recebam leite. 
Art. 17 -Ao infrator das disposições desta lei serão 

aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem preJUlZO das 
sanções de natureza civil e penal cabíveis, as seguintes 
penalidades. na forma do regulamento: 

I -advertência, quando o infrator for primário e não tiver 
agido com dolo ou má-fé; 

II - multa de até 250 (duzentas e cinqüenta) UPFMGs. 
aplicável também ao infrator primário que agir com dolo ou 
má-fé; 
III - apreensão, condenação e ínutilização da matéria-

prima, do .produto, do subproduto ou do derivado de produto 
de origem animal. quando não apresentarem condições 
higiênico-sanitárias adequadas para o fim a que se destinem, 
cu quando estiverem adulterados; 
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IV- suspensão da atividade, quando houver risco ou ameaça 
de risco de natureza higiênico-sanitária, ou no caso de 
embaraço à ação fiscalizadora; 
V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando 

a infração consistir na adulteração ou falsificação do 
produto ou quando inexistir condição higiênico-sanitária ou 
ambiente adequados. 

§ 1Q -As multas, sem prejuízo das demais penalidades, 
poderão ser agravadas em até 100 (cem) vezes o valor 
previsto neste artigo, nos casos de artifício, ardil. 
desacato, embaraço, resistência, reincidência ou simulação 
diante da ação fiscal, levadas em consideração as atenuantes 
e agravantes. 

§ 2Q - A interdição e a suspensão poderão ser revogadas 
após o atendimento das exigências que motivaram a sanção. 

§ 3Q - Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses, será 
cancelado o título de registro ou de cadastro. 

§ 4Q - Ocorrendo a apreensão mencionada no inciso 
artigo, o proprietário ou responsável será 
depositário do produto, cabendo-lhe a obrigação 
pela conservação adequada do material apreendido. 

III deste 
o fiel 

de zelar 

Art. 18 As despesas decorrentes da apreensão, da 
interdição e da inutilização de produtos e subprodutos 
agropecuários ou agroindustriais, incluídas as de manutenção 
e as de sacrifício de animais, serão custeadas pelo 
proprietário. 
Art. 19 -Qualquer recurso relacionado com a matéria de que 

trata esta lei será julgado em última instância 
administrativa de acordo com o disposto no§ 1Q do art. 3Q 
da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
Art. 20- O regulamento desta lei abrangerá: 
I - a classificação dos estabelecimentos; 
II - o exame das condições para o funcionamento dos 

estabelecimentos de acordo com as ex1gencias higiênico-
sanitárias essenciais para a obtenção do título de registro 
ou de cadastro, bem como para a transferência de 
propriedade; 
III -a fiscalização da higiene dos estabelecimentos; 
IV - as obrigações dos proprietários, responsáveis ou 

prepostos dos estabelecimentos; 
V a inspeção "ante" e "post mortem" dos animais 

destinados ao abate; 
VI a inspeção e a reinspeção dos produtos. dos 

subprodutos e das matérias-primas de origem animal, durante 
as fases de produção. industrialização, comercialização. 
aproveitamento e transporte; 
VII - a aprovação de tipos. padrões e fórmulas de produtos 

e subprodutos de origem animal; 
VIII - o registro de produto e de subproduto, bem como a 

aprovação de rótulo e embalagem; 
IX - a forma de recolhimento da taxa de registro de 

estabelecimento, da taxa de registro de produto e de 
subproduto, da taxa de inspeção e de fiscalização. e das 
multas; 
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X - o trânsito de produto, subproduto e matéria-prima de 
origem animal; 
XI- a coleta de material para análise de laboratório; 
XII- a aplicação de penal idade decorrente de infração; 
XIII - outras instruções necessárias à maior eficiência dos 

trabalhos de inspeção e fiscalização sanitária. 
Art. 21 -A jornada de trabalho dos servidores das áreas de 

inspeção, fiscalização e defesa sanitária animal e vegetal 
nos sábados, domingos, feriados e dias santificados será 
fixada em decreto. 
Art. 22 -O IMA pode, para atender a excepcional interesse 

público na área sanitária de defesa animal e vegetal. 
contratar pessoal técnico e auxiliar para a execução de 
atividades temporárias, por prazo determinado, não superior 
a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito 
administrativo. 
Parágrafo único - O contratado nos termos deste artigo não 

será considerado servidor público, aplicando-se-lhe, 
subsidiariamente, as normas das Leis nQs 869, de 5 de julho 
de 1952, e 10.254, de 20 de julho de 1990, e as da 
legislação complementar. 
Art. 23- Ficam transformados, no quadro constante no Anexo 

II da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de 1992, 13 (treze) 
cargos de Secretária pertencentes ao Quadro de Provimento 
Efetivo do IMA, em 13 (treze) cargos de Auxiliar 
Administrativo. 
Art. 24 -Fica o !MA autorizado a executar, por intermédio 

do seu pessoal especializado, obras de reforma. conservação 
e manutenção dos imóveis de sua propriedade. 
Art. 25 -Fica o IMA autorizado a celebrar convênio com 

faculdades de áreas afins com sua missão institucional. 
podendo admitir até 100 (cem) estagiários. nos termos da 
legislação em vigor e do regulamento desta lei. 
Art. 26 -O servidor do Estado ocupante de função pública 

que se encontrava à disposição do IMA em 31 de julho de 1994 
poderá optar por sua absorção no Quadro de Pessoal do 
Instituto, manifestando-se no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a contar da publicação desta lei. 

§ 1Q- A absorção de que trata este artigo se dará em igual 
função pública, mantidas a denominação e as atribuições de 
origem do servidor, nos termos da Lei nQ 10.254, de 20 de 
julho de 1990. 
§ 2Q - A remuneração do servidor absorvido corresponderá à 

vigente no Quadro de Pessoal do IMA para a mesma função. 
Art. 27 -Aplicam-se ao gabinete de Presidente de comissão 

permanente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais as disposições atinentes ao gabinete de Vice-
Liderança, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 186, de 3 de 
agosto de .1976. 
Parágrafo único - A implementação do disposto neste artigo 

far-se-á na forma prevista no art. 3Q da Lei nQ 9.989, de 20 
de novembro de 1989. 
Art. 28 Observada a legislação própria, membro ou 

representante da Assembléia Legislativa, indicado por ato de 
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sua Mesa Diretora, integrará cada um dos seguintes órgãos 
colegiados do Estado: 

I - Colegiado de Comunicação Social; 
II - Conselho Consultivo de Irrigação e Drenagem; 
III - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; 
IV- Conselho de Informática do Estado de Minas Gerais -

CIEMG -; 
v - Conselho Estadual de Cultura; 
VI - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
VII - Conselho Estadual de Educação; 
VIII - Conselho Estadual de Energia - CEEn 
IX - Conselho Estadual de Entorpecentes; 
X - Conselho Estadual da Habitação; 
XI - Conselho Estadual do Lazer - CEL -; 
XII - Conselho Estadual da Mulher; 
XIII -Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -; 
XIV - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI -; 
XV - Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 

CETRAN-MG -; 
XVI - Conselho Estadual de Transportes - CONEST -; 
XVII - Conselho Estadual de Turismo - CET -; 
XVIII - Conselho Regional de Desportos do Estado de Minas 

Gerais - CRD -; 
XIX- Conselho Estadual de Política Agrícola; 
XX- Conselho Superior de Segurança Pública. 
Parágrafo único - A indicação de que trata este artigo 

recairá, preferencialmente, em membro de comissão permanente 
da Assembléia cuja área de atuação se relacione com a do 
órgão colegiado. 
Art. 29 -Esta lei será regulamentada no prazo de 120 

(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria 01 ívia, Presidente - Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 6 de janeiro de 1995 

ATAS 

ATA DA 10ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezoito de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tirandentes, os Deputados José Ferraz, José 
Militão, Bené Guedes, Sebastião Helvécio, Elmo Braz, membros 
da Mesa da Assembléia; João Marques, Roberto Amaral, Jaime 
Martins, Agostinho Patrus, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Associação Comunitária do Riacho e 
Jardim Vera Cruz, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Alpinópolis, Obras Sociais da Paróquia de 
São Paulo, Conselho de Desenvolvimento de Caracóis de Baixo-
Esmeraldas, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Beco, 
Movimento Assistência Social (Creche Eugênia Tercete-
Vespasiano), Associação Comunitária Unidos de Três Barras, 
Associação Comunitária Zona Sul Conjunto Sir, Centro 
Comunitário de Pedra Menina-CECOPEME, Conart Minas, 
Associação Cultural Artística e Folclórica de Carmo do Rio 
Claro, Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de 
Águas-Passos, Associação Passense de Defesa do Folclore, 
Casa da Amizade de Píuí, Caixa Escolar Altair Epifânio 
(Escola Estadual Bernardes Faria), Departamento de Minas 
Gerais do Instituto Arquitetos do Brasil, Grupo Ação Social 
João Paulo II, Sidicato Rural de João Pinheiro, Sindicato 
Rural de Rio Paranaíba, Casa da Amizade das Senhoras dos 
Rotarianos de Presidente Olegário, Associação Comercial e 
Industrial de Patos de Minas, Grupo Espírita Allan Kardec, 
Centro Espírita Grupo Espiritual Escrava Anastácia, 
Associação Moradores Bairro Niterói, Associação Habitacional 
de Governador Valadares, Santa Casa de Misericórdia de 
Areado, Associação Mantenedora de Assistência aos 
Necessitados, APAE de Borda da Mata, Associação Habitacional 
de Governador Valadares, Sociedade Beneficente Padre Remaclo 
Foxius, Centro Espírita Casa da Antuza, Clube de Mães Unidas 
Venceremos, Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo, Hospital 
César Leite, Clube das Mães de Manhuaçu, Associação 
Recreativa dos Colaboradores da Embaré, Feira do Amor, 
Associação Trabalhadores da Construção Civil de Salinas. 
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Associação comunitária do Bonfim, Coral Juvenal Alves 
Vilela, Sindicato Trabalhadores Rurais de João Pinheiro, 
Associação Comunitária Bairro Bom Jesus, Caixa Escolar da 
Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima. Submetidos a 
discussão e a votação, são os pareceres aprovados. Em 
seguida, os processos são apreciados pela Mesa, sendo 
relator da matéria, o Deputado José Militão, 2Q Vice-
Presidente, que emite seu parecer pela aprovação dos 
processos. o qual, submetido a discussão e votação é 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares presentes, convoca os 
membros das Comissões para a próxima reunião ordinária, 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de outubro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- José Militão- Elmiro Nascimento 

Roberto Carvalho Rêmolo Aloise João Marques 
Agostinho Patrus- Baldonedo Napoleão- Célio de Oliveira. 
ATA DA 11a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na sala quatro do 
segundo andar do Edifício Tiradentes os Deputados José 
Ferraz. José Militão, Elmiro Nascimento, Roberto Carvalho, 
Rêmolo Aloise, membros da Mesa da Assembléia; João Marques. 
Agostinho Patrus, Baldonedo Napoleão, Célio de Oliveira, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental, 
o Presidente, Deputado José Ferraz. declara abertos os 
trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do art. 7Q da 
Resolução nQ 5. 129, de 28/12/92, a reunião tem por 
finalidade apreciar os processos sobre aplicações de 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a 
palavra ao relator na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado João Marques, que emite parecer pela 
aprovação dos processos das seguintes entidades: Centro 
Comunitário Materno-Infantil São José Operário, Associação 
Comunitária Moradores de Zelândia. Associação Moradores 
Bairro Santa Terezinha, Projeto Pão e Àgua Viva, APAE de São 
João del Rei, Caixa Escolar Brighenti Cesare, Obras Sociais 
Vovó Faleiro, Torneiros Esporte Clube, Lira Ceciliana, 
Associação Comunitária de Barreiro, Associação Comunitária 
da Vila dos Gaúchos, Associação Comunitária Amigos de 
Mocambinho, Associação Comunitária Produtores Rurais de 
Grotinha, Associação Espírita Santo Agostinho, Divulgação 
Espírita Cristã, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Uberlândia, Grupo Espírita Eurípedes 
Barsanulfo de Uberaba, Associação Moradores Bairro Joamário, 
União da Mocidade Espírita de Uberaba, Caixa Escolar Dr. 
Lélio de Almeida, Caixa Escolar José Alves- Escola Estadual 
Bairro do Barreiro, Fundação Promoção Humana (Creche Irmã 
Maria das Dores), APAE de Carmo do Rio Claro, Associação 
Desenvolvimento Comunitário Amigos de Campolide, Clube 
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Atlético Curvelo, Associação Comunitária Moradores Bairro 
Tibira, Associação Comunitária Amigos do Bairro Grogotó, 
União Comunitária Barbacena, Conselho Desenvolvimento 
Comunitário de Inimutaba, Obras Assistenciais Nossa Senhora 
Aparecida (Lar dos Idosos). Associação Unidos dos Córregos 
Prazeres, Associação Comunitária da Zona Sul do Conjunto 
Sir, Centro Infantil Professor Estêvão Pinto, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Jequitinhonha, Sociedade Mães de 
Itaobim-SOMÃE, Caixa de Caridade para Viúvas e Crianças sem 
Lar, Associação dos Moradores e Amigos de Itinga, Instituto 
Lar do Futuro, Associação Moradores de Martins Guimarães, 
Conselho Desenvolvimento Comunitário de Ponte Segura, 
Associação Moradores Bairro Vila Carneiro, Sociedade de 
Orientação Social SOS, Bela Vista Futebol Clube, Associação 
Comunitária de Paraisopolense, Sociedade Lazafá-Caeté, 
Conselho Comunitário Desenvolvimento Rural da Mata Frade, 
Associação Moradores e Amigos Bairro Cidade Cristo Rei, 
Associação Pequenos Produtores Rurais de Engenho, Associação 
Trabalhadores Rurais de Santa Luzia, Casa da Amizade das 
Esposas dos Rotarianos de Patrocínio, Associação Monsenhor 
Joaquim Dimas Guimarães, Associação das Vilas de Contagem, 
Creche Raio de Luz. Associação Pecuaristas e Lavradores de 
Almenara, Associação Pequenos Produtores Rurais de Vila dos 
Penedos. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise. 3Q-Vice-Presidente, os 
quais emitem seus pareceres pela aprovação dos processos. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros destas Comissões para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões, 8 de novembro de 1994. 
Elmiro Nascimento, Presidente Rêmolo Aloise José 

Militão- Roberto Carvalho- Elmo Braz- Sebastião Helvécio 
-João Marques - Marcos Helênio- Agostinho Patrus - Jaime 
Martins. 
ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia 8 de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, compareceram na sala quatro do segundo 
andar do Edifício Tiradentes. os Deputados Elmiro 
Nascimento, Rêmolo Aloise, José Militão. Roberto Carvalho, 
Elmo Braz, Sebastião Helvécio, membros da Mesa da 
Assembléia; João Marques, Marcos Helênio, Agostinho Patrus. 
Jaime Martins, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Verificando a existência de 
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento. 
declara abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. O Presidente informa que, nos termos do 
art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 28/12/92, a reunião tem 
por finalidade apreciar os processos sobre aplicações de 
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recursos oriundos de subvenções soc1a1s. Logo após, passa a 
palavra ao relator, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado João Marques, que emite parecer pela 
aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação 
dos Deficientes Físicos de Uberaba, Associação Comunitária 
Paranaíba, Movimento Comunitário Dom Bosco, Associação 
Desenvolvimento e Assistência Social Educacional e 
Desportivo de Pará de Minas, Associação Sanjoanense dos 
Portadores de Deficiência de São João Del Rei, Associação 
Comunitária do Brejo, Associação Comunitária de Rio Espera, 
Associação de Servidores Cristãos - ACRISPU , Clube de 
Servidores Amigos de Parada Araújo, Creche Comunitária Nossa 
Senhora do Rosário, Associação Comunitária do Bairro Ponte 
Alta, Centro Comunitário Educacional de Itanhomi, Fundação 
Educacional Clarice Albuquerque, Sociedade Beneficente 
Feminina, Grupo da Fraternidade Irmão Coutinho, Associação 
Amigos do Instituto São Rafael, Comercial Esporte Clube, 
União dos Escoteiros do Brasil, Hospital São Sebastião de 
Recreio, Obra Unida Santa Luzia de Marilac da Sociedade São 
Vicente de Paulo, APAE de Arinos, Loja Maçônica Deus, 
Caridade e Justiça nQ 18, Grupo de Estudos e Assistência 
Kardecista - GEAK -, Centro do Educando e Defesa da Infância 
Varzeapalmense. Submetidos a discussão e a votação, são os 
pareceres aprovados. Em seguida. esses processos são 
apreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os 
Deputados José Militão, 2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 
3Q-Vice-Presídente, que emitem seus pareceres pela aprovação 
dos processos, os quais, submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
presentes, convoca os membros das Comissões para a próxima 
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise - Elmiro Nascimento 

-Elmo Braz- Sebastião Helvécio -José Militão João 
Marques- Marcos Helênio -Agostinho Patrus Célio de 
Oliveira. 
ATA DA 13a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na sala quatro do 
segundo andar do Edifício Tiradentes os Deputados José 
Ferraz, Rêmolo Aloise, José Militão, Sebastião Helvécio e 
Elmo Braz, membros da Mesa da Assembléia; José Renato, João 
Marques, Roberto Amaral e Jaime Martins, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião extraordinária de 28/11/94. O 
Presidente informa que, nos termos do art. 7Q da Resolução 
nQ 5. 129, de 28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar 
os processos sobre aplicações de recursos oriundos de 
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subvenções sociais. Logo após, passa a palavra ao relator da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado 
José Renato, que emite parecer pela aprovação dos processos 
das seguintes entidades: Lar Infantil São Judas Tadeu, 
Conselho Particular São Geraldo da Sociedade São Vicente de 
Paulo de Galiléia, Associação Comunitária Vila São José. 
Associação Projeto Comunitário- Creche Mariza Vicintin, 
Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de São João da 
Ponte, Amparo Maternal Eurípedes Novelino, Instituto 
Educacional de Jequitinhonha, Associação de Assistência 
Social de Divinópolis- AASD. Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Itaguara, APARU-Associação dos Paraplégicos de 
Uberlândia, Grupo Espírita Legionários de Maria, Associação 
de Amparo á Maternidade, Criança, Idosos e Necessitados, 
Comunidade Paroquial de Timóteo-COPATI, Guarani Esporte 
Clube, Associação Pró-Deficientes do Vale do Jequitinhonha, 
Abrigo de Menores São Vicente de Paulo, Cidade dos Meninos, 
Associação Comunitária do Bairro Durval de Barros, Província 
dos Capuchinhos de Minas Gerais, Núcleo Espírita de 
Evangelização Emmanuel, Associação Moradores do Bairro Santo 
Antônio, Conselho Particular São José do Calafate - Lar dos 
Meninos São Vicente de Paulo, APAE de Itamonte, Província 
dos Capuchinhos de Minas Gerais. Sociedade Esportiva 1Q de 
Maio, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade 
de Córrego Fundo e Pedreiro, Instituto Educacional de 
Jequitinhonha, Conselho Particular São Geraldo da Sociedade 
São Vicente de Paulo de Galiléia, Prefeitura Municipal de 
Ataléia. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. A seguir, o Deputado João Marques emite parecer 
pela aprovação dos processos referentes às seguintes 
entidades: Associação Comunitária Distrito de Major 
Ezequiel. Associação Comunitária Moradores de Santo Antônio 
do Leite. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa. sendo relatores da matéria os Deputados José Militão. 
2Q Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, os 
quais emitem pareceres pela aprovação dos processos. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez. são 
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros destas Comissões para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1Q de dezembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- Bené Guedes - Rêmolo Aloise -

Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio João Marques 
Marcos Helênio- Jaime Martins-Célio de Oliveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 12ª 

LEGISLATURA* 
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A Mesa da Assembléia passa a elaborar o 
atividades da Assembléia Legislativa na 
Legislativa Ordinária da 12g Legislatura, 
previsto no inciso III do art. 80 do Regimento 

relatório de 
4ª Sessão 

para o fim 
Interno. 

1 - Apresentação 
Durante a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 12g 

Legislatura, a Assembléia Legislativa desenvolveu programas 
e projetos voltados para o atendimento das prioridades 
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental para 
o quadriênio 1992-1995: a) integração do Legislativo com a 
sociedade; b) reaparelhamento e modernização do Poder; c) 
profissionalização e valorização do servidor. 
O desenvolvimento institucional foi a grande meta que esta 

Casa procurou atingir, abrindo espaço para a sociedade e, 
por conseguinte, rompendo com o modelo fechado e voltado 
para dentro, que, próprio do período autoritário, não mais 
teria lugar no novo Legislativo, forte e inspirado nos 
ideais democráticos. 
O processo incluiu a modernização administrativa, com 

ênfase na informatização, na racionalização de rotinas, na 
profissionalização dos servidores e na democratização da 
informação, bem como o incentivo ao exercício da cidadania e 
a valorização do Poder Legislativo. 

A sessão legislativa que se encerra assinalou 
inquestionável avanço nas relações entre o Legislativo 
mineiro e a sociedade por ele representada, o que, 
ultrapassando as fronteiras do Estado, despertou o interesse 
e a atenção de outras Casas Legislativas, como o demonstra a 
premiação específica do Conselho Regional de Profissionais 
de Relações Públicas dos Estados de São Paulo e Paraná, que 
conferiram à Assembléia mineira o Prêmio Opinião Pública 94 
- distinção concedida aos melhores trabalhos de relações 
públicas realizados em beneficio de empresas e instituições 
privadas ou governamentais do Brasil. 
O melhor exemplo dessa postura democrática da Assembléia 

está na realização das audiências públicas regionais em 
1994, com relevantes aperfeiçoamentos em relação à primeira 
experiência, no ano anterior. Delas resultaram, por escolha 
das entidades e dos representantes municipais, importantes 
sugestões, 165 das quais foram acolhidas pelo Executivo na 
proposta orçamentária para 1995. As audiências permitiram, 
ainda, um minucioso levantamento das principais carências do 
Estado, constituindo precioso manancial para orientar a ação 
deste e de futuros governos. 

Com a Emenda à Constituição nQ 
consolidação definitiva das audiências 
que, com a participação dos três 
representar uma verdadeira revolução nas 
com a sociedade. 

12/94, espera-se a 
públicas regionais, 
Poderes. deverão 

relações do Governo 

O papel reconhecidamente relevante da Assembléia de Minas 
no desenvolvimento da instituição parlamentar deve-se, 
sobretudo, à atuação das sucessivas Mesas da Assembléia no 
processo em curso, propiciando a continuidade das políticas 
e diretrizes traçadas. Deve-se, outrossim, à manutenção de 
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uma administração estável e à existência de um corpo 
funcional competente. 
2 - O Trabalho Legislativo 
O Plenário da Assembléia, enquanto órgão deliberativo por 

excelência, apreciou matérias de inegável interesse para o 
Estado e, enquanto instância de discussão, congregou 
parlamentares e segmentos da sociedade civil no debate de 
temas de cunho político e social. 
Destacam-se, entre os eventos realizados, o Seminário 

Parlamento das Águas e o ciclo de debates sobre as eleições 
de 1994. A circunstância de se tratar de ano eleitoral, com 
dois turnos de votação no Estado, não impediu que o trabalho 
parlamentar obtivesse esplêndido rendimento. Das proposições 
que tiveram tramitação na Casa, foram aprovadas: 2 propostas 
de emenda à Constituição; 7 projetos de lei complementar; 
134 projetos de lei; 11 projetos de resolução; 27 
requerimentos e 4 mensagens governamentais. 
Algumas dessas proposições devem influenciar profundamente 

o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. em todos os 
setores. Destacamos a aprovação de alienações de terras 
devolutas; o estabelecimento da política hídrica do Estado 
de Minas e das políticas de inspeção e fiscalização 
sanitárias dos produtos de origem animal; a reorganização do 
Instituto Estadual de Florestas. da autarquia PLAMBEL, da 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, da Fundação 
Helena Antipoff, do Departamento Estadual de Obras Públicas. 
do Conselho de Coordenação Cartográfica e da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha; o estabelecimento 
de uma política cultural para o Estado com a reorganização 
da Secretaria de Estado da Cultura e a criação do Conselho 
Estadual de Cultura; a reorganização da Universidade 
Estadual de Montes Claros UNIMONTES , a criação da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -. a aprovação 
do Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em 
Minas Gerais; a criação do Conselho Estadual de Turismo e do 
Fundo de Assistência ao Turismo; a criação de normas para 
doação de órgãos para transplante; a proibição de venda de 
bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e casas comerciais 
similares localizados nas rodovias estaduais; o 
estabelecimento de diretrizes para cooperação técnico-
financeira do Estado com os consórcios administrativos 
intermunicipais de saúde; a criação do Programa Mineiro de 
Apoio e Orientação Técnica à Construção. Reforma e Melhoria 
de Moradia para Famílias de Baixa Renda- PROMORAR -. do 
Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao Artesanato -
PRÓ-ARTE - e do Centro de Internação do Adolescente; a 
alteração de dispositivos sobre criação, incorporação, fusão 
e desmembramento de municípios e criação, organização e 
supressão de distritos; a aprovação do orçamento fiscal do 
Estado e do orçamento de investimentos das empresas 
controladas pelo Estado para o exercício de 1995, bem como 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento de 1995; 
a criação da área de proteção ambiental da bacia 
hidrográfica do rio Doce; a autorização ao BEMGE para 
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constituir empresas; a aprovação das leis orgânicas do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Procuradoria-
Geral da Fazenda e do projeto que contém a organização e a 
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Mencionamos. 
ainda, a instituição do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Rural. a política estadual de saneamento básico e o 
respectivo fundo. 

Em 362 reun1oes realizadas, as comissões permanentes 
apreciaram 931 proposições sujeitas à sua deliberação 
conclusiva, tendo aprovado 419, entre projetos de lei, de 
resolução e requerimentos; emitiram pareceres sobre 515 
projetos sujeitos à deliberação do Plenário; emitiram 3 
relatórios; receberam 1.833 convidados. 283 dos quais 
debateram com os Deputados importantes assuntos relacionados 
com a atividade-fim do Poder Legislativo; e realizaram 3 
visitas para verificação, "in loco", de problemas que 
exigiam solução imediata. 

3) Mesa da Assembléia 
A Mesa da Assembléia realizou 43 reun1oes em 1994, entre 

ordinárias e extraordinárias. Entre os projetos de sua 
autoria, destacam-se o projeto de resolução que adaptou o 
sistema de carreira da Assembléia Legislativa, visando ao 
seu aperfeiçoamento, e o que disciplina a ética e o decoro 
parlamentar. 
São algumas de suas principais deliberações a que aprova o 

Regulamento das Audiências Públicas Regionais para 1994; a 
que dispõe sobre o Banco de Potencial de Gerenciamento e 
Assessoramento, que constitui instrumento permanente de 
capacitação e seleção de pessoal para a composição do 
sistema de gerenciamento da Secretaria da Assembléia 
Legislativa; a que estabelece normas de relacionamento 
institucional entre a Assembléia Legislativa e os Poderes e 
órgãos públicos; a que altera dispositivos de deliberações e 
resoluções que dispõem sobre habilitação, capacitação, 
aperfeiçoamento e especialização do servidor da Assembléia 
Legislativa. 
A Mesa tomou importantes decisões na sessão legislativa que 

se encerra, determinando a adoção de providências 
necessárias à execução das seguintes ações: a) 
reaparelhamento das comissões técnicas e dos órgãos a elas 
diretamente relacionados; b) ampliação do sistema de 
informatização dos gabinetes parlamentares e, por 
decorrência, adaptação de sua estrutura; c) implementação da 
rede de informatização do sistema. visando, inclusive, à 
implantação do correio eletrônico e à conexão com redes 
externas; d) implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão 
- CAC -. com o objetivo de prestar informações de natureza 
técnica, institucional e de interesse imediato da população. 
A par da emissão e aprovação de pareceres sobre projetos de 

resolução e requerimentos apresentados em Plenário, a Mesa 
autorizou a realização do Fórum Técnico Produtos de Origem 
Animal: Inspeção e Qualidade e aprovou a pauta preliminar e 
a programação da 6a Reunião da Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da 
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Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, incluindo-se o 
Projeto Parlamento das Águas, e parecer para a realização do 
1Q Encontro Técnico-Administrativo das Assembléias 
Legislativas do Brasil. 
4 - Secretaria da Assembléia 
Em seu papel de dar suporte à atividade parlamentar, a 

Secretaria da Assembléia procurou seguir as diretrizes 
estabelecidas pela Mesa na concretização das prioridades do 
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 
4.1 -Programa de Integração do Legislativo com a Sociedade 
A integração do Legislativo com a sociedade, uma das 

grandes metas propostas, deu-se mediante: a) assessoramento 
e apoio às audiências públicas regionais; b) planejamento 
das atividades do Projeto Memória Política de Minas, 
compreendendo memória fotográfica, bibliográfica e 
audiovisual, com vistas à divulgação da história e do papel 
político do Legislativo mineiro; c) acompanhamento da 
revisão constitucional da República; d) elaboração do 
Dicionário Biográfico, com conclusão prevista para janeiro 
de 1995; e) desenvolvimento do Projeto Centro de Atendimento 
ao Cidadão- CAC -, com vistas a disponibilizar aos usuários 
da biblioteca e ao público em geral as informações. técnicas 
ou não, constantes em sistemas automatizados; f) implantação 
do Banco de Dados de Parlamentares; g) desenvolvimento do 
projeto de sistematização de informações sobre o processo 
legislativo e legislação específica, de que resultou a 
elaboração do Guia do Orçamento, a realização de curso sobre 
legislação eleitoral, tendo como público alvo o pessoal dos 
gabinetes parlamentares. bem como a elaboração de sete 
números do boletim Eleições 94; h) participação no processo 
de modernização e extensão do projeto Assembléia On Line, 
com a realização do diagnóstico da situação atual e a 
apresentação de sugestão para o seu aperfeiçoamento; i) 
implantação do Projeto Cidadão-Mirim, destinado a criar um 
canal de comunicação entre a Assembléia e escolares de 7 a 
10 anos; j) elaboração e divulgação do programa de TV 
"Assembléia Informa"; 1) participação e apoio na realização 
de diversos fóruns técnicos e ciclos de debates, incluindo-
se o promovido com os candidatos ao Governo de Minas; m) 
assessoria processual à Mesa e ao Plenário; n) elaboração de 
análises prévias de proposições de maior complexidade, com 
vistas à identificação do seu conteúdo e à abordagem de seus 
aspectos essenciais. 

O Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional 
desenvolveu importantes atividades, entre as quais a 
elaboração do projeto Minas Terra - seminário que virou lei 
-. com o objetivo de divulgar a lei de política agrícola 
estadual; a análise do anteprojeto do Centro de Atendimento 
ao Cidadão- e a avaliação de temáticas propostas como objeto 
de fóruns técnicos, ciclos de debates e seminários 
legislativos. 
4.2 - Programa de Reaparelhamento e Modernização do Poder 

Legislativo 
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No decorrer da atual sessão legislativa ordinária, a 
Assembléia realizou importantes atividades no que se refere 
a programas e projetos voltados para o reaparelhamento e a 
modernização do Poder. entre as quais se destacam: a) 
exercício do controle de qualidade das diversas etapas do 
processo legislativo; b) apoio ao projeto de revisão do 
Regimento Interno; c) promoção de diversas sessões de 
estudos sobre o Regimento Interno, com vistas à 
uniformização da interpretação dos dispositivos regimentais; 
d) elaboração do Plano Diretor de Sistemas de Informatização 
da área do processo legislativo; e) implantação do projeto 
Banco de Dados de Discursos. já disponível em alguns setores 
da Casa, permitindo a recuperação imediata dos 
pronunciamentos a partir de 1994; f) realização do programa 
de preparação para a 13a Legislatura, com a formação de 
equipe encarregada de recepcionar e entrevistar os novos 
Deputados, bem como esclarecer-lhes dúvidas sobre o 
Regimento Interno e o funcionamento geral da Assembléia; g) 
acompanhamento das obras de adequação dos espaços físicos da 
Assembléia; h) organização, desenvolvimento e participação 
no 1Q Encontro Técnico-Administrativo de Assembléias 
Legislativas; i) estabelecimento de política de contato 
permanente e troca de subsídios técnicos entre os órgãos da 
Casa, envolvendo rotinas de atuação. no que diz respeito a 
prestação de informações, discussão de temas de interesse 
comum e criação de canais de comunicação; j) concepção e 
elaboração do Documento Consolidado de Caracterização da 
Estrutura, Perfis e Posições Organizacionais, com o apoio de 
consultoria externa. 
4.3- Programa de Profissionalização e Valorização do 

Servidor 
Em consonância com os objetivos de reaparelhamento e 

modernização do Poder Legislativo, a Assembléia investiu na 
atualização e no adequado aproveitamento do potencial humano 
da Casa. para o que contou com a eficiente colaboração da 
Escola do Legislativo, responsável pela concepção e pela 
execução da política de desenvolvimento de recursos humanos. 

A Escola ofereceu, na área do Núcleo Comum, 390 vagas para 
o curso de Atualização do Servidor da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, distribuídas em 13 turmas: duas de 
1Q grau de escolaridade, cinco de 2Q grau e seis de 3Q grau; 
na área de Núcleos Específicos, cinco cursos, sendo dois de 
Língua Portuguesa. um de Língua Inglesa, um de Procedimentos 
Regimentais e um de Introdução à Política. 

Foram ainda promovidos pela Escola seminários e palestras 
sobre temas relevantes. como atividades do projeto Pensando 
em Minas. -do Núcleo de Programas Especiais -, e do projeto 
Norma At1va. tendo-se implantado o Núcleo de Estudos do 
Parlamento, um espaço de acervo, produção de conhecimentos 
d~scussão e estudos sobre o parlamento. ' 
~digna de destaque a publicação, sob a coordenação do 

Nucleo de Programas Especiais, dos dois primeiros volumes 
dos Cadernos da Escola do Legislativo, contendo artigos 
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sobre a reflexão no campo da ciência política e da história 
da democracia no País. 

um dos pontos altos do programa de profissionalização do 
servidor foi a implantação do Banco de Potencial de 
Gerenciamento e Assessoramento, mediante processo seletivo e 
cursos voltados para a formação da visão institucional. 

Destacam-se, ainda: a) o desenvolvimento inicial do 
Programa de Capacitação Gerencial, com apreciação dos perfis 
de ocupantes de posição-chave; b) o Projeto de Introdução e 
Adaptação Funcional, para servidores recém-empossados; c) 
apreciação do perfil de novos concursados, para sua adequada 
lotação, atendidas as demandas das diversas áreas. 
Finalmente, esclarecemos que os dados quantitativos que 

permitem melhor visualização do trabalho realizado pela 
Secretaria da Assembléia constam nos quadros anexos. 

Palácio da Inconfidência, 29 de dezembro de 1994. 
Elmo Braz, 1Q-Secretário. 

ANEXO II 
OUTRAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO 

Composição de comissão especial para emitir parecer 
veto à Proposição de Lei 42 

Composição de comissão especial para emitI r parecer 
proposta de emenda à Constituição 03 

Composição de comissão especial para proceder a 
sobre determinada matéria 02 

sobre 

sobre 

estudo 

Composição de comissão especial para desincumbir-se de 
missão atribuída pelo Plenário os 
Composição de Comissão Parlamentar de Inquérito 01 

Composição de Comissão de Representação 01 

Elaboração de Decisões da Presidência os 
Elaboração de Decisões de Não-Recebimento de Proposições 

03 

Elaboração de roteiros de Seminários 03 

Elaboração de roteiros de Reuniões Especiais 12 

Elaboração de roteiro de Reunião Solene 03 

Elaboração de decisões da Presidência sobre Acordo de 
Lideranças 04 

ANEXO X 
ANÁLISES PRÉVIAS DE PROPOSIÇÕES-SEC. DE PROJETOS ESPECIAIS 
A Secretaria de Projetos Especiais elaborou 16 (dezesseis) 

Análises Prévias, cujo objeto é indicado a seguir: 
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nQ 01 - Projeto de Lei nQ 2.161/94, do Governador do 
Estado; 

nQ 02 - Emenda à Constituição nQ 12; 
nQ 03 - Projeto de Lei nQ 2.147/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 04 - Proposta de Emenda à Constituição do Estado nQ 

41/94; 
nQ 05 - Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 

37; 
nQ 06 - Projeto de Lei Complementar nQ 33/94, do Governador 

do Estado; 
nQ 07 -Projeto de Lei nQ 2.198/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 08 -Projeto de Lei nQ 2.195/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 09 - Projeto de Lei nQ 2.169/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 10 - Projeto de Lei nQ 2.194/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 11 -Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.424; 
nQ 12 - Projeto de Lei nQ 2.217/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 13 - Projeto de Lei nQ 2.216/94, do Deputado Clêuber 

Carneiro; 
nQ 14 - Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.414; 
nQ 15 - Projeto de Lei nQ 2.209/94, do Governador do 

Estado; 
nQ 16 -Projeto de Lei nQ 2.168/94, do Deputado Paulo 

Pettersen. 
No desempenho da sua atribuição principal, a SPE procede a 

um estudo prévio e minucioso de proposições consideradas 
mais complexas. identificando seu conteúdo e destacando 
pontos cujo conhecimento não deve escapar ao Deputado. 
Para atingir esse objetivo, participou, no decorrer do 

semestre, de reuniões com membros de comissões de 
representação de Seminários e Fóruns Técnicos realizados na 
Casa, exercendo relevante papel na integração do Poder 
Legislativo com a sociedade. 

A SPE também participou no grupo que analisou a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 12, que altera o art. 157 da 
Constituição do Estado, modificando a sistemática das 
audiências públicas. 

ANEXO XII 
STP - GERÊNCIA DE TAQUIGRAFIA E PUBLICAÇÃO 

TRABALHO EXECUTADO EM 1994 
- Registros taquigráficos, tradução e digitação: 
1 - de 233 reuniões de Plenário: 
2 - de 171 reuniões de Comissões: 
3 de 1 matéria relativa à História do Legislativo 

Mineiro; 
4 de 2 reuniões simuladas destinadas ao Banco de 

Potencial de Gerenciamento e Assessoramento. 
- Inserção no Banco de Dados: 
1 - de 693 pronunciamentos. 



-Redação, revisão, digitação, conferência e publicação: 
1 - Atas de reuniões especiais ou preparatórias 15 
2- Atas de reuniões extraordinárias ........ 95 
3- Atas de reuniões ordinárias ............ 180 
4- Atas de reuniões solenes ................. 2 
5 - Atas sucintas de reuniões da Mesa e das 
Comissões .................................. 435 
6 - Atos da Mesa e do Presidente ........... 804 
7- Comunicações ........................... 544 
8 - Deliberação e decisões da Mesa .......... 43 
9- Despachos e decisões .................... 13 
10- Discursos e questões de ordem ......... 718 
11 - Editais (concurso e 1 i citação) .......... 4 
12- Editais de convocação de reunião ...... 399 
13 - Emendas e subemendas a proposições .... 343 
14 - Erratas ............................... 137 
15- Leis e resoluções ...................... 13 
16 - Mensagens ............................. 122 
17- Oficios publicados ..................... 29 
18 - Oficios, telegramas e cartões 
(publicados resumidos) ..................... 581 
19 - Pautas de reuniões de Comissão ........ 301 
20- Pautas de reuniões de Plenário ........ 115 
21 - Pareceres ............................ 1612 
22 - Projetos de lei complementar ............ 3 
23 - Projetos de lei e projetos de resolução414 
24 - Propostas de emenda à Constituição ...... 3 
25- Publicações de matéria administrativa 
(portarias, balancetes, relatórios, extratos de 
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convênios e contratos, avisos de licitação, etc.) 648 
26- Redação de vencido no 1Q turno ........ 156 
27 - Relação de matéria apreciada ........... 20 
28- Representações populares ............... 62 
29- Requerimentos (publicados e resumidos)776 
30- Substitutivo a projeto de lei .......... 38 
31 - Transcrições de matéria nos anais, a pedido 
de Deputado .................................. 2 

Elaboração de 9 edições dos anais da Assembléia, 
correspondendo a 720 volumes, em que constam: discursos, 
questões de ordem, proposições e comunicações de autoria dos 
Deputados e as matérias elaboradas pela Mesa e pelas 
comissões técnicas da Casa. 

ANEXO XIII 
STP - GERÊNCIA-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO ANO DE 1994 
Boletim Informate - Circulação Periódica 

Avulsos de proposições: 324 
Atendimento de pedidos de informação: 
Pesquisas. em Bancos de Dados: 9.986 
Atendimento de Biblioteca: 1.398 
Empréstimos, Recortes, etc: 22.489 
MATE: 7.154 
Arquivo: 320 
TOTAL .................................... 41.347 
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Manutenção de bases de dados (documentos implantados no 
ano): 

DISCURSO: da 3a Sessão: 502 
da 4a-Sessão: 617 
TOTAL: 1.119 indexações 

LEX: 196 normas 
MA TE: 1. 089 proposições 
NJMG: 1.757 normas 
Outras atividades: 
1. Participação na Comissão Organizadora do 2Q Congresso 

Latino-Americano de Biblioteconomia e Documentação 
2. Coordenação do Grupo de Informação e Documentação 

Jurídica de Minas Gerais 
3. Manejamento do CAC - Centro de Atendimento ao Cidadão 
4. Subprojeto da memória bibliográfica do Poder Legislativo 

(parte do projeto "Memória Política de Minas") 
5. Levantamento bibliográfico sobre a história do 

Legislativo Mineiro 
6. Profissionalização dos servidores: 

Curso de Atualização- 11 servidores 
Introdução e Adaptação Funcional - 08 
Cursos de Informática - 20 
Língua Portuguesa - 2 

ANEXO XIV 
PROCURADORIA-GERAL DA ASSEMBLÉIA 

1994 
Processos que tramitaram 347 
Contratos formalizados 51 
Aditivos a contratos celebrados 105 
Pareceres emiti dos 158 
Convênios formalizados 14 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(acompanhamento) 
No Supremo Tribunal Federal 24 
No Tribunal de Justiça 1 
Total 25 

ANEXO XV 
CURSOS OFERECIDOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 1994 

Treinamentos Turmas Vagas oferecidas 
l-Atualização do Servidor 13 30/turma 
2-Lingua Portuguesa 03 25/turma 
3-Lingua Portuguesa 

p/Taquigrafo 02 
4-Lingua Inglesa 01 
5-Procedimentos Regimentais 
6-Introdução à Política 01 
7-Processo Legislativo 01 
8-Grupo de Estudo sobre 

Legislação Eleitoral 01 
9-0rientação Postural 06 
lO-Recepção da 10a Legis-

latura 01 
11-Banco de Potencial 01 
12-Discussão sobre carreira 

22/turma 
06 
01 26 
21 
22 

23 
10/turma 

15 
41 
10 10/turma 



I 

ANEXO XVI 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

GERÊNCIA DE JORNALISMO 
BOLETIM DA SECRETARIA (SEMANAL) ......... 0057 
ASSEMBLÉIA INFORMA (DIÁRIO) ............. 0197 
ASSEMBLÉIA NA IMPRENSA (DIÁRIO) ......... 0267 
JORNAL PARCERIA (MENSAL) ................ 0012 
REVISTA LEGISLATIVA (BIMESTRAL) ......... 0004 
MATÉRIAS PARA O INTERIOR (VIA CORREIO) .. 0015 
MATÉRIAS PRODUZIDAS E ENCAMINHADAS AOS 
VEÍCULOS DA CAPITAL ..................... 0590 
ENTREVISTAS COLETIVAS NA SALA DE IMPRENSA0025 
VIAGENS DE JORNALISTAS E FOTÓGRAFOS ..... 0022 
COBERTURAS FOTOGRÁFICAS ................. 0558 
AMPLIAÇÃO DE FOTOS ..................... 3.448 
COBERTURA DAS AUDI~NCIAS PÚBLICAS ......... 11 

ANEXO XVII 
SCI - GERÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

REUNIÕES ESPECIAIS .......................... 8 
REUNIÕES SOLENES ............................ 2 
VISITAS OFICIAIS AO PRESIDENTE DA CASA ..... 19 
VISITAS DE DELEGAÇÕES DE OUTRAS ASSEMBLÉIAS .3 
VISITAS DE ESCOLAS ......................... 20 
ASSEMBLÉIA ON LINE ......................... 05 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS .............. 12 
MISSAS ...................................... 3 
CONGRESSO/ENCONTRO/REUNIÃO PREPARATÓRIA ..... 4 
CICLOS NACIONAIS DE DEBATES ................. 5 
DISCUSSÃO TEMÁTICA/FÓRUM TÉCNICO ............ 1 
SEMINÁRIOS .................................. 1 
SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO E LANÇAMENTOS .... 3 
SOLENIDADES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ........ 4 
SOLENIDADES DE ENTREGA DE MEDALHAS .......... 2 

ANEXO XVIII 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

PUBLICAÇÕES 
ASSEMBLÉIA NA IMPRENSA ...................... 267 
BOLETIM DA SECRETARIA ........................ 57 
ASSEMBLÉIA INFORMA .......................... 197 
REVISTA DO LEGISLATIVO ........................ 4 
PARCE~IA .................................... ,_12 
ELEIÇOES-94 ........................... 7 EDIÇOES 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 
- REGIMENTO INTERNO 
- REVISTA "ALCOOLISMO - O QUE FAZER?" 
- CARTILHA E MANUAL DAS AUDI~NCIAS PÚBLICAS 
- CADERNOS DO LEGISLATIVO 
- APOSTILAS CURSO ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR 
- MANUAL DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
- MANUAL DO TRABALHADOR-MIRIM 
- MANUAL DE DATILOGRAFIA DO TRABALHADOR-MIRIM 
- CONFER~NCIA DO DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - ADESG 
- GUIA DO ORÇAMENTO 
- DICIONÁRIO BIOGRÁFICO POLÍTICOS MINEIROS 
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- MANUAL DO USUÁRIO - GPE 
- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA ALEMG 
- FOLDER RESULTADO ELEIÇÔES - "DEPUTADOS Á ASSEMBL~IA DE 

MINAS 13a LEGISLATURA" 
- FOLDER MAPA FÍSICO DA ALEMG 
- SEMINÁRIOS - PARLAMENTO DAS ÁGUAS 1Q ENCONTRO T~CNICO-

ADMINISTRATIVO DAS ASSEMBL~IAS LEGISLATIVAS 
- CRIAÇÃO DE MARCAS DE ARTE DE TODAS AS PEÇAS IMPRESSAS 

ROTINA 
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- CONVITES E TODAS AS ARTES IMPRESSAS DAS SOLENIDADES 
RELACIONADAS NA RP E ESPAÇO POLÍTICO-CULTURAL 

- CARTAZES PARA TODAS AS CAMPANHAS DA CASA 
- CARTÔES VISITA E SOCIAL 
- LISTA TELEFÔNICA 
- FORMULÁRIOS 
- INFORMAÇÔES BÁSICAS 
- PLANNER - 95 
- CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

ANEXO XIX 
SCI - ESPAÇO POLÍTICO-CULTURAL 

GALERIA DE ARTE 
-LANÇAMENTO DE REVISTAS E LIVROS ......... 04 
- COQUET~IS ............................... 09 
-EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS ........... 05 
-FEIRAS DE ARTESANATO .................... 01 
- COQUETEL BRIEFING ....................... 01 
- MOSTRAS T~CNICAS (SEMANA DO MEIO AMBIENTE) 01 
-CAMINHADA ECOLÓGICA ..................... 01 

ANEXO XX 
SCI - ESPAÇO POLÍTICO-CULTURAL 

TEATRO 
Foram realizados 293 eventos com um público de 22.846. Além 

de autoridades políticas e institucionais, o Teatro foi 
palco para profissionais liberais, artistas de teatro, dança 
e música - recebendo inclusive expressões nacionais. 

EVENTOS INSTITUCIONAIS 
PALESTRAS ................................... 33 
ENCONTROS (POLÍTICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS) 29 
VÍDEOS (EXIBIÇÔES) .......................... 31 
SEMINÁRIOS .................................. 02 
RECITAIS .................................... 05 
TOTAL DE PÚBLICO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS 11.853 

EVENTOS ARTÍSTICOS 
TEATROS PARA ADULTOS E CRIANÇAS ............ 142 
DANÇA ....................................... 14 
MÚSICA ...................................... 37 
TOTAL DE PÚBLICO DOS EVENTOS ARTÍSTICOS .10.993 

CURSOS 
OFICINA DE TEATRO (NÚMERO DE AULAS) ......... 80 

ANEXO XXII 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

GERÊNCIA-GERAL DE ORGANIZAÇÃO E INFORMÁTICA 
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* SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO 

10 Banco de Dados de Discursos 

20 Cadastro de Controle de Propostas Apresentadas nas 
Audiências Públicas Regionais 

3o Cadastro de Dados Parlamentares 

4o Cadastro de Localidades 

5o Controle de Apoio à Destinação de Terras Devolutas 
6o Controle de Despesas Médicas e Hospitalares 
70 Impressão de Documentos Bancários 
80 Licenças Médicas 

9o Laser "for Windows" 

10o Protocolo da secretaria-Geral da Mesa 
11. SISAP "for Windows" 
12o Sistema para Apresentação de Emenda ao Orçamento 
13o Sistema para Cadastramento de Subvenções 
14 o Sistema Cartão CPS 
15o Sistema de Controle de Agraciados com Medalha 
16o Sistema Gerencial de Informática 
17 o Sistema de Protocolo Financeiro 
18 o Sistema de Segurança 
19 o Subvenções Sociais 
20o Unificação da Base de Pessoal 

ANEXO XXIV 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Gerência-Geral de Pessoal - 1994o 
Gerência de Registros Funcionais 

Gerência .de Registros Funcionais 
Central de Atendimento ao Servidor 
Protocolo: 
-Entrada/saída de documentos 27.000 
-Distribuição e controle de documentos 27.000 
Balcão/Telefone: 



"' .~ ... 
E 
2 
E 
o 

"' "' E 
-'! 
"' Vl 
CJ 
"C 

"' CJ 

·~ 
"' õ 
o. 
o 
~ 
CJ c. 
.§ 

- Atendimento de balcão 
- Atendimento ao telefone 
Crachás: 
- Confecção de crachás 

32.000 
35.000 

- Fornecimento de cartão provisório 
800 

2.500 
Declarações diversas: 
- Confecção de declarações 
Atos, Publicações e Posses 
-Deliberações da Mesa elaboradas 
- Atos da Mesa expedidos 
- Termos de Posse lavrados 

7.000 

- Análise de substituições em funções 

44 
950 
523 

gratificadas 
222 e cargos de recrutamento limitado 

- Aprovações de exercício encaminhadas aos 
substitutos a partir de setembro/94 23 
- Declarações de atribuições de cargos e situação 
funcional expedidas 18 
- Número de páginas de matéria preparada para o 
Boletim da Secretaria 312 
- Número de comunicações expedidas aos setores 
interessados, quanto à exoneração de servidores 68 
- Número de ofícios expedidos 25 
- Disposição de servidores de outros órgãos para a 
Assembléia Legislativa providenciados 46 
- Carteiras funcionais e parlamentares expedidas 73 
Cadastro 
-Cadastramento de processos funcionais 1.200 
-Cadastramento de licenças/disposição 6.000 
- Cadastramento e conferência de férias 9.000 
-Aviso de férias aos órgãos da Casa 1.200 
- Envio da escala de férias do próximo ano 200 
- Informações para pagamento de férias 
proporcionais 
Arquivo 

300 

- Preparação de processos funcionais para 
microfilmagem 2. 700 

20 -Preparação de filmes 
- Conferência de processos funcionais 
microfilmados. para incineração 
- Arquivamento de documentos 

3.186 
17.000 

-Controle de liberação de processos funcionais 
1.300 
6.000 

jaquetas 1. 000 
600 

13.000 

para as demais Gerências 
- Consulta às jaquetas 
- Remanejamento de fotogramas nas 
- Atendimentos diversos 
- Atendimento telefônico 

ANEXO XXV 
SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - 1994 

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL 
1 -Formulários de avaliação de desempenho 
de servidores da área administrativa analisados: 1.200 
2 - Idem, do quadro de recrutamento amplo: 170 
3 - Treinamentos externos de servidores -
encaminhamentos: 177 
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4- Auxílio de formação profissional: 
4.1 -servidores beneficiados: 220 
4.2 - pareceres emitidos: 169 
4.3- parcelas analisadas e reembolsadas: 1.152 
5- Sistema de controle de treinamentos: 
5.1 -treinamentos internos realizados: 124 
5.2- servidores participantes: 1. 799 

ANEXO XXVI 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

GERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - 1994 
3.0. Gerência de concessão de Beneficios 
- Certidões de Contagem de Tempo 400 
- Levantamentos funcionais 242 
- Pesquisas em pasta funcional 262 
-Concessões de benefícios: 

qüinqüênios 362 
férias-prêmio 52 
conversão de férias-prêmio em espécie 771 
apostilas de direito 115 

- Carreira: 
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elaboração de edital de promoção 
inscrição para promoção e GIAF 
confecção de listas de candidatos 
análise de documentos 
confecção dos atos de promoção, progressão, GIAF e 

gratificação bienal 
- Aposentadoria: 
. informação, minuta, Ato 37 
. Encaminhamento do Tribunal de Contas 49 
- Implantação de sistema computadorizado de contagem de 

tempo 
- Serviços administrativos: 

manutenção do sistema de férias-prêmio 210 
manutenção do sistema de protocolo 2.290 
preparação/revisão de documentos 2.900 
controle de requisição de materiais 62 

- Movimento de protocolo 4.200 
ANEXO XXVII 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
GERÊNCIA-GERAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

QUANTITATIVOS DE ATENDIMENTO - 1994 
Quantitativos de Atendimento 

1. Total de usuários cadastrados: 
1. 1. Assistência médica e hospitalar 
Titulares 2.494 
Dependentes 4.271 
Tota 1 6. 765 
1.2. Assistência odontológica 
Titulares 3.588 
Dependentes 6. 144 
Total 9.732 
2. Processamento de descontos 
Médicos 9.666 
Paramédicos 6.839 
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Hospitais/procedimentos 
Dentistas internos 
Credenciados 
Reembolso 
Total 
3. UNIMED 
Titulares 
Dependentes 
Total 

13.818 
619 

9.668 
771 

41.381 

1.408 
488 

1.896 
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4. Auxílio creche/educação (Total de processamentos de 
nov/93 a out/94): 
Menor de sete anos 
Maior de sete anos 
5. Médicos credenciados 
Atendimentos feitos 
Procedimentos envolvidos 
6. Hospitais contratados 
Atendimentos feitos 
Procedimentos envolvidos 
7. Paramédicos 

6.694 
10.498 

9.666 
15.316 

13.818 
48.434 

Atendimentos feitos 6.839 
Procedimentos envolvidos 25.533 
8. Reembolso de despesas odontológicas 771 
9. Reembolso de despesas médico-hospitalares, paramédicas, 

de enfermagem, fonoaudiologia, vacinação e terapia: 
Atendimentos feitos 4.408 
Procedimentos envolvidos 10.140 
10. Reembolso de serviços médicos: 
Detalhamento Atendimentos feitosProcedimentos 
Consultas 2.401 2.995 
v i si tas 99 68 1 
Cirurgia/anestesia 199 253 
Fisioterapia 115 1.526 
Proc. especiais 214 377 
Total 3.028 5.832 

ANEXO XXVIII 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 

GSG - GERÊNCIA OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS - 1994 

1. Controle, manutenção e acompanhamento de serviços de 
som 

Atendimentos ............................. 129 
2. Controle e manutenção de elevadores 
Atendimentos diversos .................... 438 
3. Serviços de Garçonaria ................ 167 
4. Manutenção em máquinas de datilografia223 
5. Serviços de chaveiro (atendimentos).2.305 
6. Jardinagem - manutenção e reformas nos jardins da 

Assembléia 

ANEXO XXIX 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 

GSG - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - 1994. 
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1. Reparos realizados .................... 21 
2. Confecção de leiaute ................... 7 
3. Reformas realizadas ................... 38 
4. Instalações feitas .................... 27 
5. Serviços de manutenção ................. 9 
6. Outros serviços ...................... 58. 

ANEXO XXX 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 
GSG - GERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES - 1994 

1. Cartas franqueadas, protocoladas e 
encaminhadas: .................... 2.878.064 
2. Telegramas expedidos: ............ 27.250 
3. Processos de pagamentos à TELEMIG, EMBRATEL e 
outros: ................................. 8 
4. Prestação de assistência técnica : .... 4 
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5. Manutenções corretivas e preventivas de equipamentos 
de telefonia, telex e fax: ............ 1.755 

6. Fax transmitidos: ................. 5.913 
recebidos: .................... 7.817 

7. Telex recebidos: .................... 428 
8. Ligações interurbanas (Mesa de PABX da 
Casa): ............................... 2.510 
9. Principal projeto em andamento: contratação dos 

serviços CENTREX, da TELEMIG, para absorver a atual 
demanda de telefonia da Assembléia 

ANEXO XXXI 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

COMISSÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
1. Obras realizadas por sugestão da CHST, para melhorar 
condições de higiene/segurança 13 
2. Cursos, palestras de orientação 6 
3. Promoção de exercicio de salvamento em altura -
Edif. Tiradentes 
4. Constituição e treinamento do Grupo de controladores 
de Emergência 
5. Anteprojeto da "Brigada de Incêndio" 
6. Inspeções de segurança 
7. Registro e investigação de acidentes de trabalho 
8. Estudos e elaboração de pareceres referentes aos 

assuntos 
de HST. 

ANEXO XXXII 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 

SETOR DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES MIRINS -
SETRAM - 1994 

1. Programa permanente de acompanhamento e orientação 
1.1. Atendimentos odontológicos .......... 45 
1.2. Plantão educativo (atendimentos) ... 172 
1.3. Curso de datilografia (alunos) ...... 68 
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2. Projeto "Noções Básicas de Aprendizagem Profissional" 
2.1. Reprografia e transportes (alunos) ... 8 
2.2. Garçonaria (alunos) .................. 3 
2.3. Oficina de teatro (alunos) .......... 16 
3. Projeto sobre-video (sessões) ......... 18 
4. Cursos, palestras e reuniões ........... 4 
5. Treinamento de ascensoristas (alunos).31 
6. Treinamento de recepcionistas (alunas)19 
7. Elaboração do "Manual do Trabalhador Mirim" 
8. Atividades desportivas 
8.1. III Torneio de Natal da ALEMG 
8.2. XI Campeonato de Futebol da ASSPROM 
9. Atividade social: confraternização de natal 
10. Atendimentos individuais diversos ..... 4 

ANEXO XXXIII 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 

GERÊNCIA-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

PROCESSOS EXPEDIDOS: 
CONVITES: 285 
DISP/INEX.: 043 
PROCESSOS DE PAGAMENTO: 862 
ORDENS DE COMPRA: 647 
COLETAS: 276 
REQUISIÇÕES DE MATERIAIS ATENDIDAS: 7.000 
TOMADAS DE PREÇO: 21 
CONCORRÊNCIAS: 02 

ANEXO XXXV 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 
GERÊNCIA DE REPROGRAFIA E TRANSPORTES 

1994 

Cartões impressos 
Cópias xerográficas 
Cópias ryobi 
Transportes realizados 

ANEXO XXXVI 

499.310 
2.701.155 
4.326.569 

8. 145 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA, NO EXERCÍCIO DE 1994 

01 - Elaboração da proposta orçamentária da Secretaria da 
Assembléia Legislativa: 
02 - Elaboração da proposta orçamentária do PRELEGIS e do 

FUNDHAB; 
03 - Acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

f i nance i r a. pat r i mon i a 1 e contábi 1 dos processos de 
pagamento da Casa: 
04- Contabilização da movimentação financeira do PRELEGIS 

e FUNDHAB; 
05 - Acompanhamento. manutenção e análise de indicadores 

econômicos, boletins IOB e outros informativos pertinentes; 
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06 -Elaboração de balancetes e demonstrativos das despesas 
e receitas realizadas, para aprovação da Mesa Diretora e 
encaminhamento ao Tribunal de Contas e Secretaria da 
Fazenda; 
07 Análise, Conferência, Controle e Pagamento dos 

processos relativos a Auxílios Financeiros Diversos 
(Subvenção Social, Transferências a Municípios e Auxílios 
para despesas de Capital) nos termos da legislação em vigor; 
08- Controle das despesas realizadas pelos Gabinetes 

Parlamentares, nos termos da legislação em vigor; 
09 - Informatização do Protocolo do setor e automatização 

do preenchimento de documentos bancários. 
Observação: O número de processos de pagamento para o 

exercício de 1994, deverá superar em 30% o de 1993; devido, 
principalmente, à distribuição de subvenções sociais. 

ANEXO XXXVII 
GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA - ATIVIDADES - 1994 

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO QUANTIDADE 
79 
16 
622 
13 
62 

888 

257 

16 

10 
823 
76 
36 

148 

10 
53 
65 

209 
01 
93 

119 

270 
13 
78 
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101-Danos 
102-Desvios 
103-Pedidos de reparos de materiais 
104-Perícia de bens 
lOS-Recolhimento ou encam. em bens em 
risco/abandonados 
106-Acompanhamento de movimentação ou 
conferência 
107-Acompanhamento de manutenção ou 
instalação 

APOIO INTERNO/EXTERNO 
201-Contatos PMMG, COPASA, CEMIG, 
TELEMIG, HOSPITAIS etc 
202-Convenções 
203-Apoio a outros departamentos 
204-Eventos diversos 
205-Festas, coquetéis, feiras, 
exposições etc 
206-Prestação de serviços/socorro a 
parlament./funcionários 
207-Rádio chamada 
208-Visita de autoridades 
209-Reunião de partidos ou entidades 
diversas 
210-Reunião em Plenário 
211-Campanhas diversas 
212-Devolução de documentos, objetos 
e valores 
213-Guarda de documentos, obj. e 
valores perdidos/aband. 
214-Guarda de veículos no plantão 
215-Pessoas perdidas 
216-Recebimento e/ou encaminhamento 
de documentos ou objetos 
217-Recebimento e encaminhamento de 
reclamações/sugestões 



z 
(3 

"' -~ ... 
E 
~ 
c: 

" V> 

"' E 
" v; 
Vi 
" 'C 

"' "' ·~ 
"' õi a. 
o 
~ 
" o. 
E 

09 
05 
68 

20 
11 
226 
03 
1653 
06 
06 
221 

06 
69 

01 
08 
08 
06 
00 
01 
12 
07 
13 

04 

19 

02 
29 
157 

08 
02 
09 
02 
02 
00 
07 

10 
12 
29 
17 

01 
06 

11 
00 
01 
06 

218-Entrega de intimações 
219-Utilidade pública 
220-Uso indevido do cartão magnético 

PREVENÇÃO 
301-Acidentes e danos 
302-Coleta de materiais de risco 
303-Fechamento de salas 
304-Cursos 
305-Vistoria realizada 
306-Furto/Roubo 
307-Incêndio 
308-Desligamento de aparelhos 
elétricos 
309-Controle de poluição 
30-Trânsito de veículos 

EMERGÊNCIA 
401-Acidentes com vítimas 
402-Acidentes sem vítimas 
403-Black-out 
404-Combate a incêndio 
405-Explosão 
406-Invasão e/ou ocupação 
407-Manifestação pública 
408-Prestação de primeiros socorros 
409-Remoção de pessoas ao 
departamento médico 
410-Retirada de pessoas de 
periculosidade elevada 
411-Retirada de pessoas por 
perturbação da ordem 
412-Retirada de animais 
413-Socorro em elevadores 
414-Convocações extraordinárias 

INVESTIGAÇÃO/POLICIAIS 
501-Agressão 
502-Alarme falso 
503-Ameaça 
504-Arrombamento 
505-Atentado ao pudor 
506-Comércio ilegal 
507-Condução de pessoas às 
autoridades policiais 
50S-Contravenções 
509-Danos/Vandalismo 
510-Desacato ao agente 
511-Desaparecimento de objetos ou 
valores 
512-Detenção 
513-Falsificação/Falsidade 
ideológica/Estelionato 
514-Furto 
515-Homicídio 
516-Invasão 
517-0corrências de trânsito 
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02 518-0fensa 
00 519-0missão de socorro 
25 520-Pericia e/ou comunicação de 

danos 
06 521-Queixas registradas 
oo 522-Recolhimento de armas 
00 523-Roubo 
00 524-Tóxicos 
00 525-Tumultos 
00 526-Embriaguez 
27 527-Averiguações 
108 528-0utros 

OPERACIONAL INTERNO 
096 601-Licença Médica 
71 602-Dispensado 
158 603-Dispensado por compensação de 

horas-extras 
584 604-Substituição 
2549 60S-Outros 
*- Os anexos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XXI, 

XXIII e XXXIV foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" de 6/1/95. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 2.077/94 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Encaminhado a esta Casa pelo Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado, o Projeto de Lei nQ 2.077/94 objetiva a 
fixação de vencimentos e de proventos do quadro de 
servidores da· Secretaria daquela Corte, determinando ainda 
outras providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/6/94, foi a 

proposição em apreço distribuída ás Comissões alistadas em 
epígrafe para apreciação preliminar e de mérito, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, I, V e X, do Regimento Interno 
desta Assembléia. 

Em virtude da apreciação dos requerimentos apresentados 
pelo Deputado José Mil itão, com base nos arts. 274, I, e 
129, III, ambos da norma regimental, a matéria passou a 
tramitar em regime de urgência e será apreciada nesta 
reunião conjunta de comissões. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame abriga matéria de lei de 

iniciativa privativa do Tribunal de Contas do Estado, por 
seu Presidente, de acordo com o disposto nos arts. 61, VIII, 
e 66, II, ambos da Carta mineira. Assim, não padece de vício 
de inconstitucionalidade de natureza formal. 

Todavia, no que diz respeito ao conteúdo da propos1çao, 
devemos ressaltar que o disposto no parágrafo único do art. 
2Q contraria a norma constitucional estadual. A Carta 
mineira, em seu art. 61, IX, reserva à lei a matéria 
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relativa a regime jurídico de servidor da administração 
direta estadual e a provimento de cargos públicos, do qual a 
promoção é uma das formas. Assim, apresentaremos emenda ao 
final deste parecer, visando a corrigir a 
inconstitucionalidade da proposição, ampliando ainda seu 
alcance com o fim de alterar a legislação vigente, que 
incorre no mesmo erro. 
Ressalte-se que, como precaução, julgamos por bem sugerir a 

inclusão de mais um parágrafo no art. 1Q do projeto, a fim 
de que se torne mais clara e precisa a aplicação do disposto 
na alínea "c" do § 1Q do supracitado artigo. Por isso, 
faremos constar, após a conclusão deste parecer. uma emenda 
com essa finalidade. 

Finalmente, tendo em vista a mudança da moeda corrente no 
Pais e a extinção da Unidade Real de Valor URV 
recentemente ocorridas, propomos, ainda nesta peça, a 
alteração do § 2Q do art. 6Q, a fim de que os valores dos 
vencimentos dos servidores da Secretaria do Tribunal de 
Contas sejam expressos em reais. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
2.077/94 com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao parágrafo único do art~ 2Q a seguinte redação: 
"A r t . 2Q - ............................................... . 
Parágrafo único A promoção do servidor ao nível 

subseqüente do mesmo grupo de nível de escolaridade, 
constante no Anexo II desta lei, sujeita-se a condições a 
serem estabelecidas em lei, ficando revogado o§ 3Q do art. 
6Q da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 1992.". 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se o seguinte 9 3Q ao art. 1Q: 
"Art. 1Q - .............................................. . 
§ 3Q- Em decorrência do disposto na alínea "c" do§ 1Q, os 

valores da Gratificação Especial criada pelo art. 2Q da Lei 
nQ 9.404, de 11 de maio de 1987, passam a ser de 19,3% 
(dezenove inteiros e três décimos percentuais) para o cargo 
de símbolo TCS01 - Diretor-Geral -; de 18% (dezoito inteiros 
percentuais) para os cargos de símbolo TCS01; de 15% (quinze 
inteiros percentuais) para os cargos de símbolo TCS02 e de 
14% (quatorze inteiros percentuais) para os cargos de 
símbolo TCS03. calculados sobre os respectivos vencimentos, 
extintos os percentuais excedentes aos acima enumerados e 
observado, na incorporação, o teto previsto no art. 3Q da 
Lei nQ 10.838, de 30 de julho de 1992.". 

EMENDA No 3 
O~ 2Q do art. 6Q passa a ter a-seguinte redação: 
"Art. 6Q - .............................................. . 
§ 2Q -O Tribunal de Contas publicará as tabelas dos 

vencimentos de seus servidores, expressos em reais, nos 
termos da lei.". 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994. 
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.Tarcísío Henriques, Presidente- Geraldo Rezende, relator -
Alvaro Antônio - Marcos Helênio - Jaime Martins. 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente. o 
Projeto de Lei nQ 2.077/94 visa à fixação de vencimentos e 
proventos dos servidores da Secretaria da citada Corte. 
determinando ainda outras providências. 
Pu~li~ada em 18/6/94, a matéria, que tramita em regime de 

urgenc1a e se submete a apreciação em reunião conjunta de 
comissões, recebeu da Comissão de Constituição e Justiça 
parecer por sua constitucionalidade, legal idade e 
juridicidade, com as Emendas nQs 1 a 3. 

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103. r. do Regimento 
Interno, vem a proposição a esta Comissão para exame de 
mérito, que passamos a fundamentar abaixo. 

Fundamentação 
Tendo o Tribunal de Justiça encaminhado a esta casa. 

recentemente, pr:jeto de lei para se estabelecerem novos 
posicionamentos nos níveis de vencimento constantes no plano 
de carreira dos servidores do Poder Judiciário, o Tribunal 
de Contas apresentou-nos proposta similar à do órgão de 
cypula da justiça estadual. 

E, pois, conveniente e oportuna a aprovação desse projeto 
por esta Assembléia Legislativa, até porque o espírito 90 
ordenamento jurídico vigente nos orienta a buscar. pela Vla 
legislativa, o regime jurídico único e a isonomia ~e 
vencimentos para os servidores das Secretarias dos tres 
Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. 
Quanto ao conteúdo da proposição, entendemos que deveria 

vir expresso, no§ 2Q do art. 1Q, que o mandamento desse 
dispositivo também se aplica aos servidores do Quadro 
Especial da Secretaria do Tribunal de Contas. sob pena de se 
prejudicarem tais agentes pela não-aplicação de 
megaprincípios constitucionais, tais como o da 
intocabilidade dos direitos adquiridos e o da isonomia de 
vencimentos para os servidores públicos c1v1s da 
administração direta que ocupem cargos de atribuições iguais 
ou assemelhadas. Uma vez contemplada a situação dos ocupantes do Quadro 
Especial. faz-se necessária, no entanto. a introdução de 
dispositivo que iniba a possibilidade do estabelecimento de 
situações contrárias ao que se pretende na lei, ou sej~. que 
possam persistir diferenças na remuneração de serv1d~res 
ocupantes de cargos assemelhados. Por essas razoes. 
apresentamos emendas ao final deste parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de L~i ~Q 

2.077/94 no 1Q turno. com as Emendas nQS 1 a 3, da Com1ssao 
de Constituição e Justiça, e as Emendas nQs 4 e 5. que a 
seguir apresentamos. EMENDA NQ 4 

Dê-se a seguinte redação ao§ 2Q do art. 1Q: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
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§ 2Q - Para fins de posicionamento na estrutura 
estabelecida neste artigo, o servidor será classificado de 
acordo com o atual vencimento básico. ficando assegurado, 
aos ocupantes dos cargos discriminados no Anexo I da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 1992, e dos cargos do Quadro 
Especial a que se refere o Anexo I da Resolução nQ 11/92, de 
22 d~ setembro de 1992, do Tribunal de Contas do Estado. o 
Padrao de posicionamento na carreira que detiverem na data 
da PUblicação desta lei.". 

EMENDA No 5 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo: 
"Art. 1Q-
§ .... - Aoii~~d~· ·~·di~õ~~t~· -~~--õ~~á9~~i~--~~t~~i~~: ··o 

servidor integrante do Quadro Especial não poderá ter, em 
re!ação ao servidor integrante do Quadro de Pessoal do 
Tr 1bunal de Contas em idêntica situação funcional: 

~ - remuneração inferior, caso em que lhe será devida a 
dlferença, nos termos do art. 3Q da Lei nQ 10.485, de 
24/7/91; 
II - remuneração superior, caso em que a parcela excedente, 

denominada vantagem pessoal, deverá ser absorvida pelos 
aumentos salariais posteriores. nos termos de regulamentação 
do Tribunal de Contas.". 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994. 
T~rcisio Henriques. Presidente -Álvaro Antônio, relator -

Ja1me Martins -Geraldo Rezende. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Tribunal de Contas, a propos1çao em 

epígrafe dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos 
Padrões de vencimentos do Quadro de Pessoal. inclusive dos 
inativos, e integrantes do Quadro Especial de Pessoal desse 
Tri~unal e dá outras providências. 
Apos o exame do projeto pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nQ 1 a 3, 
que apresentou, foi ele encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
as Emendas nQs 4 e 5, que apresentou. 

Nos termos regimentais, vem o projeto a esta Comissão para 
receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em pauta não encontra óbice do ponto de vista 

financeiro-orçamentário à sua aprovação. 
Ela dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos padrões 

de vencimentos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, e 
as despesas decorrentes da execução da futura lei correrão 
Por conta dos créditos orçamentários consignados a esse Tribunal. 
Algumas das questões levantadas no decorrer das discussões 

sobre o projeto, nas comissões precedentes, nos indicam a 
necessidade de seu aprimoramento, razão pela qual 
apresentamos a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 4 e as Emendas nQs 
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6 a 9, que visam a solucionar discrepâncias no tratamento a 
determinados grupos de funcionários do Tribunal. Opinamos. 
também, pela rejeição das Emendas nQs 1, 3 e 5, mantendo a 
redação original do projeto, que entendemos mais adequada 
aos objetivos originalmente propostos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.077/94 com a Emenda nQ 2. da Comissão de 
Constituição e Justiça; a Emenda nQ 4, da Comissão de 
Administração Pública, na forma da Subemenda nQ 1, a seguir 
transcrita; e as Emendas nQs 6 a 9, que apresentamos; e pela 
rejeição das Emendas nQs 1 e 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça. e 5, da Comissão de Administração Pública. 

EMENDA No 6 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -O servidor público estadual á disposição do 

Tribunal de Contas em 30 de novembro de 1994 poderá requerer 
sua integração ao Quadro Especial de Pessoal do referido 
Tribunal. no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
publicação desta lei. 

§ 1Q - O requerimento para integração, de que trata este 
artigo, deverá conter a aquiescência expressa do servidor ás 
condições estabelecidas nesta lei. 

§ 2Q - Para fins de posicionamento na tabela de vencimentos 
do Tribunal de Contas, em decorrência da integração de que 
trata este artigo, será considerado o vencimento básico do 
servidor, acrescido de parcela que ele eventualmente receba, 
a titulo de vantagem pessoal. no seu órgão de origem. 

§ 3Q - A diferença entre o vencimento devido em virtude do 
posicionamento do servidor no Quadro Especial do Tribunal de 
Contas e o vencimento percebido em decorrência de sua 
lotação de origem será incorporada, para fins de 
aposentadoria, na proporção de 1/10 (um dez avos) por ano de 
efetivo exercício prestado no Tribunal de Contas.". 

EMENDA No 7 
Substitua-se o Anexo I pelo anexo do mesmo número que 

acompanha este parecer. 
EMENDA NQ 8 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Os integrantes do Quadro Especial de Pessoal a 

que se refere o Anexo I da Resolução nQ 11. de 22 de 
setembro de 1992, do Tribunal de Contas, para fins de 
posicionamento na estrutura prevista no art. 1Q desta lei. 
serão classificados de acordo com o vencimento básico do 
cargo que detiverem, acrescido da vantagem pessoal 
estabelecida no art. 11 da mencionada resolução. 
Parágrafo único -Se o valor resultante da soma prevista 

neste artigo for superior ao último padrão de vencimento do 
grupo de escolaridade em que estiver posicionado o cargo do 
servidor, este perceberá a diferença a titulo de vantagem 
pessoal. sobre ela incidindo os adicionais por tempo de 
serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos 
concedidos aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais.". 
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EMENDA NQ 9 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art. . . . . - O exercício de funções no Tribunal de Contas, 
a titulo de disposição, somente será admitido quando do 
provimento de cargo em comissão de recrutamento amplo.". 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 4 
Dê-se a seguinte redação ao 9 2Q do art. 1Q: 
"Art. 1 Q - .............................................. . 
9 2Q Para fins de posicionamento na estrutura 

estabelecida neste artigo, o servidor será classificado de 
acordo com o vencimento básico do cargo de provimento 
efetivo que detiver, ficando assegurado aos ocupantes dos 
cargos discriminados no Anexo I, item II -Quadro Especifico 
de Provimento Efetivo-. da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 
1992, o padrão de posicionamento na carreira que detiverem 
na data da vigência desta lei.". 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Jaime Martins, relator-

Marcos Helênio - Roberto Amaral - José Renato. 
Anexo I* 

* - O anexo a que se refere a Emenda nQ 7 consta no Parecer 
de Redação Final do Projeto de Lei nQ 2.077/94, publicado 
nesta edição. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.460/93 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o projeto em 
tela dispõe sobre o controle e a fiscalização da execução 
orçamentária do Estado. 

Aprovado no 1Q turno com as Emendas nQs 1 a 3, retorna o 
projeto de lei a esta Comissão, para receber parecer para o 
2Q turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, 
que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise não encontra óbice do ponto de 

vista financeiro-orçamentário á sua aprovação. 
A Constituição Estadual determina que compete à Assembléia 

Legislativa, com o auxilio do Tribunal de Contas, exercer o 
controle externo das entidades da administração direta e 
indireta do Governo. Tal fiscalização deve abranger os 
aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais 
e patrimoniais. 

A medida proposta no projeto em tela visa possibilitar o 
cumprimento de tal incumbência constitucional de forma plena 
e eficaz, por meio da instalação de terminais de computador 
na Assembléia Legislativa. com acesso instantâneo à 
total idade dos dados referentes à execução orçamentária, 
centralizados na Secretaria da Fazenda . 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.460/93 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
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Célio de Oliveira, Presidente- Tarcísio Henriques, relator 
- Antônio Carlos Pereira - José Leandro. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 1.460/93 

Dispõe sobre o controle e a -fiscalização da execução 
orçamentária do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ- Para o exercício do controle e da fiscalização da 

execução orçamentária do Estado, será instalado, no mínimo, 
1 (um) terminal de computador na Assembléia Legislativa, com 
acesso instantâneo à totalidade dos dados a ela 
concernentes, centralizados na Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

§ lQ A Assembléia Legislativa deverá 
equipamento previsto no "caput" deste artigo, 
Executivo garantirá acesso, por meio dele, 
Contábil do Estado, que compreende os bancos de 

1 - documentos; 
2 - relatórios; 
3 - tabelas; 
4 - saldos do razão; 
5 - dotação orçamentária; 
6 - empenhamento; 
7 -demonstrativos de receitas e de despesas; 
8 -demonstrativos patrimoniais; 
9 - outros existentes. 

instalar o 
e o Poder 
ao Sistema 

dados de: 

§ 2Q - Todo Deputado Estadual, Conselheiro do Tribunal de 
Contas e Comissão Técnica Permanente, ou pessoa por eles 
autorizada, terá assegurado o acesso aos dados 
informatizados. 
Art. 2Q- Os terminais previstos no artigo anterior deverão 

ser instalados. e o acesso aos dados, garantido no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 3Q -As despesas decorrentes desta lei serão cobertas 

pelas dotações próprias do orçamento. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 2.077/94 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, a proposição 
em epígrafe dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos 
padrões de vencimentos do Quadro de Pessoal, inclusive dos 
inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal 
daquele Tribunal e dá outras providências. 

No lQ turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 2, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nQs 6 a 
9, desta Comissão, com a Subemenda nQ 1, também desta 
Comissão, à Emenda nQ 4, da Comissão de Administração 
Pública. 
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Agora. volta 
examinada no 
segue anexa e 

a proposição a esta Comissão, a fim de ser 
2Q turno e elaborada a redação do vencido, que 
é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos 

padrões de vencimentos do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas, ficando as despesas decorrentes da execução dessas 
medidas por conta dos créditos orçamentários consignados 
àquele Tribunal. 

Objetivando aprimorar a proposição, apresentamos as Emendas 
nQs 1 a 3. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.077/94 na forma do vencido no 1Q turno. com as 
Emendas nQs 1 a 3, por nós apresentadas. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao~ 2Q-do art. 1Q: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
9 2Q Para fins de posicionamento na estrutura 

estabelecida neste artigo, os ocupantes dos cargos 
discriminados no Anexo I, item II -Quadro Específico de 
Provimento Efetivo, da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 
1992, manterão o padrão de posicionamento na carreira que 
detiverem na data de vigência desta lei.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao "caput" do art. 4Q a se~uinte redação: 
"Art. 4Q -Os integrantes do Quadro Especial de Pessoal a 

que se refere o Anexo I da Resolução nQ 11, de 22 de 
setembro de 1992, do Tribunal de Contas, para fins de 
posicionamento na estrutura prevista no art. 1Q desta lei, 
serão classificados de acordo com o vencimento básico do 
cargo que detiverem, acrescido da vantagem pessoal 
estabelecida no art. 11 da mencionada resolução, ficando-
lhes assegurado o padrão de posicionamento na carreira que 
detiverem na data de vigência desta lei.". 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Ficam excluídas dos valores estabelecidos pelo 

Decreto nQ 36.014, de 9 de setembro de 1994. as parcelas 
remuneratórias pagas a título de vantagem pessoal concedidas 
em decorrência da aplicação do art. 1Q da Lei nQ 10.470, de 
14 de abri 1 de 1991. 
Parágrafo único - A vantagem pessoal de que trata este 

artigo não será incorporada aos vencimentos dos servidores, 
para efeito de reenquadramento ou reposicionamento posterior 
à v i gênc i a desta 1 e i . " . 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Roberto Amaral, Presidente - José Renato, relator - Ermano 

Batista- Antônio Júlio. 
Redação do vencido no 1Q Turno 

Dispõe sobre a 
vencimentos dos 
dos inativos, e 

PROJETO DE LEI No 2.077/94 
tabela de índices aplicáveis aos padrões de 
servidores do Quadro de Pessoal, inclusive 

dos integrantes do Quadro Especial de 
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Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q As tabelas dos padrões de vencimentos dos 

servidores do Quadro de Pessoal, inclusive dos inativos. e 
dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais são compostas dos padrões 
escalonados verticalmente segundo os índices constantes no 
Anexo I desta lei. 

1 1Q - No valor estabelecido na letra ''e" do Anexo I desta 
lei estão incluídos: 
a) o percentual de antecipação bimestral vigente a partir 

de 1Q de março de 1994, nos termos do art. 5Q da Lei nQ 
11.115, de 16 de junho de 1993, c/c o art. 4Q da Lei nQ 
11.349, de 27 de dezembro de 1993; 
b) 60 (sessenta) pontos da gratificação a que se refere o 

art. 6Q da Lei nQ 11.349, de 27 de dezembro de 1993, ficando 
o restante sujeito às mesmas condições de percepção 
atualmente vigentes; 
c) 75% (setenta e 

gratificação especial 
de 11 de maio de 1987. 

cinco por cento) do percentual da 
criada pelo art. 2Q da Lei nQ 9.404, 

§ 2Q Para fins de posicionamento na estrutura 
estabelecida neste artigo, o servidor será classificado de 
acordo com o vencimento básico do cargo de provimento 
efetivo que detiver, ficando assegurado aos ocupantes dos 
cargos discriminados no Anexo I, item II -Quadro Especifico 
de Provimento Efetivo, da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 
1992, o padrão de posicionamento na carreira que detiverem 
na data de vigência desta lei. 
I 3Q- Em decorrência do disposto na alínea "c" do§ 1Q, os 

valores da Gratificação Especial criada pelo art. 2Q da Lei 
nQ 9.404, de 11 de maio de 1987, passam a ser de 19,3% 
(dezenove inteiros e três décimos percentuais) para o cargo 
de símbolo TCS01 - Diretor-Geral; de 18% (dezoito inteiros 
percentuais) para os cargos de símbolo TCS01; de 15% (quinze 
inteiros percentuais) para os cargos de símbolo TCS02, e de 
14% (quatorze inteiros percentuais) para os cargos de 
símbolo TCS03, calculados sobre os respectivos vencimentos, 
sendo extintos os percentuais excedentes aos acima 
enumerados e observado, na incorporação, o teto previsto no 
art. 3Q da Lei nQ 10.838, de 30 de julho de 1992. 
Art. 2Q -O Anexo II da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 

1992, passa a vigorar com a composição especificada no Anexo 
II desta lei. 
Parágrafo único - A promoção do servidor ao nível VI dos 

cargos do Grupo de Nível Superior de Escolaridade. constante 
no Anexo I desta lei, sujeita-se a condições a serem 
estabelecidas em resolução do Tribunal de Contas. 
Art. 3Q -O servidor público estadual à disposição do 

Tribunal de Contas em 30 de novembro de 1994 poderá requerer 
sua integração ao Quadro Especial de Pessoal do referido 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 
publicação desta lei. 
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§ 1Q - O requerimento para integração de que trata este 
artigo deverá conter a aquiescência expressa do servidor às 
condições estabelecidas nesta lei. 

§ 2Q - Para fins de posicionamento na tabela de vencimentos 
do Tribunal de Contas. em decorrência da integração de que 
trata este artigo, será considerado o vencimento básico do 
servidor, acrescido de parcela que ele eventualmente receba 
a título de vantagem pessoal, no seu órgão de origem. 

§ 3Q - A diferença entre o vencimento devido em virtude do 
posicionamento do servidor no Quadro Especial do Tribunal de 
Contas e o vencimento percebido em decorrência de sua 
lotação de origem será incorporada, para fins de 
aposentadoria, na proporção de 1/10 (um décimo) por ano de 
efetivo exercício prestado no Tribunal de Contas. 
Art. 4Q -Os integrantes do Quadro Especial de Pessoal a 

que se refere o Anexo I da Resolução nQ 11, de 22 de 
setembro de 1992, do Tribunal de Contas, para fins de 
posicionamento na estrutura prevista no art. 1Q desta lei. 
serão classificados de acordo com o vencimento básico do 
cargo que detiverem, acrescido da vantagem pessoal 
estabelecida no art. 11 da mencionada resolução. 

Parágrafo único - Se o valor resultante da soma prevista 
neste artigo for superior ao último padrão de vencimento do 
grupo de escolaridade em que estiver posicionado o cargo do 
servidor, este perceberá a diferença a título de vantagem 
pessoal. sobre ela incidindo os adicionais por tempo de 
serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos 
concedidos aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. 

Art. SQ -Os cargos do Quadro Especial de Pessoal do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a 
vacância, serão automaticamente transformados em cargos de 
Técnico de Controle Externo, código TC-NS-01. 
Art. 6Q -O exercício de funções no Tribunal de Contas. a 

título de disposição, somente será admitido quando do 
provimento de cargo em comissão, de recrutamento amplo. 
Art. 7Q- O Tribunal de Contas instituirá, na esfera de sua 

competência, programa de assistência em creche e pré-escola 
destinado aos filhos e dependentes dos servidores do seu 
Quadro de Pessoal, até 6 anos de idade, conforme se dispuser 
em resolução. 

Parágrafo único - As despesas decorrentes do disposto neste 
artigo serão custeadas pela dotação orçamentária própria, 
consignada no Orçamento do Tribunal de Contas. 
Art. 8Q Poderão ser instituídos, por resolução do 

Tribunal de Contas. os seguintes incentivos funcionais, além 
daqueles já previstos no Plano de Carreira: 

I - prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou 
trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a 
redução de custos operacionais; 
II - concessão de medalhas. diplomas de honra ao mérito, 

condecoração e elogio. 
Art. 9Q -Os valores das tabelas de vencimentos, pensões e 

proventos dos servidores do Tribunal de Contas serão 
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convertidos em Unidade Real de Valor- URV- em 1Q de abril 
de 1994, obedecidos os mesmos critérios definidos para os 
servidores do Poder Executivo em legislação específica. 

§ 1Q - Os referidos valores serão revistos em 1Q de janeiro 
de 1995, adotadas as regras para os servidores do Poder 
Executivo. 

§ 2Q -O Tribunal de Contas publicará as tabelas dos 
vencimentos dos seus servidores. expressos em URV. nos 
termos da lei. 
Art. 10- As despesas com a execução desta lei correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas. 
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o disposto no art. 5Q da Lei nQ 11.349, de 27 
de dezembro de 1993. 

Anexos I e II* 
* - Os Anexos I e II do projeto constam em seu parecer de 

redação final, publicado nesta edição. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.460/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.460/93, de autoria do Deputado 
Antônio Carlos Pereira. que dispõe sobre o controle e a 
fiscalização da execução orçamentária do Estado. foi 
aprovado no 2Q turno na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270, § 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.460/93 
Dispõe sobre o controle e a -fiscalização da execução 

orçamentária do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Para o controle e a fiscalização da execução 

orçamentária do Estado, será instalado na Assembléia 
Legislativa, no minimo, 1 (um) terminal de computador que 
permita o acesso instantâneo à totalidade dos dados 
relativos à execução orçamentária centralizados na 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 1Q - A Assembléia Legislativa instalará o equipamento 
previsto no "caput" deste artigo, e o Poder Executivo 
garantirá acesso. por meio dele, aos bancos de dados do 
Sistema Contábil do Estado. que contêm: 

I - documentos; 
II - relatórios; 
III - tabelas; 
IV - saldos do razão; 
V - dotação orçamentária; 
VI - empenhamento; 
VII - demonstrativos de receitas e de despesas; 
VIII - demonstrativos patrimoniais; 
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IX - outros dados existentes. 
9 2Q - Deputados Estaduais, Conselheiros do Tribunal de 

Contas e Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa, ou 
Pessoas por eles autorizadas, terão assegurado o acesso aos 
dados informatizados. 

Art. 2Q -O equipamento mencionado no "caput" do artigo 
anterior será instalado, e o acesso aos dados, garantido no 
Prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data 
da publicação desta lei. 
Art. 3Q -As despesas decorrentes desta lei serão cobertas 

Por dotações orçamentárias próprias. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

Publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 1.854/93 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.854/93, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, que acrescenta parágrafos ao art. 23 da Lei nQ 
7.399, de 1Q/12/78, que contém o Regimento de Custas e 
Emolumentos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.854/93 
Acrescenta parágrafos ao art. 23 da Lei nQ 7.399, de 1Q de 

dezembro de 1978, que contém o Regimento de Custas e 
Emolumentos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 23 da Lei nQ 7.399, de 1Q de dezembro de 

1978, que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do 
Estado de Minas Gerais, fica acrescido dos seguintes 
parágrafos: 

"Art. 23- .................................... · · ·· · · · ·· · · 
f 1Q- As tabelas de que trata o "caput" deverão conter: 
I - a descrição clara e precisa dos serviços prestados; 
II - a explicitação pormenorizada de custos adicionais 

incidentes sobre o valor do serviço. 
~ 2Q Os valores constantes na tabela deverão ser 

expressos em moeda corrente. 
§ 3Q As serventias deverão manter, permanentemente, 

pessoa apta a fornecer aos usuários informações relativas à 
cobrança das custas e dos emolumentos.". 

Ar!. 2Q - Os titulares dos serviços notariais e de registro 
terao prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da entrada em 
vigor desta lei. para a adaptação ao disposto nos parágrafos 
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do art. 23 da Lei nQ 7.399, de 1Q de dezembro de 1978, 
acrescentados por esta lei. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia, Presidente- Francisco Ramalho, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 2.077/94 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 2.077/94, de autoria do Tribunal de 
Contas, que dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos 
padrões de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal, 
inclusive dos inativos, e dos integrantes do Quadro Especial 
de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com as 
Emendas nQs 1 a 3 ao vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 2.077/94* 

Dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos padrões de 
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal, inclusive 
dos inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de 
Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q As tabelas dos padrões de vencimentos dos 

servidores do Quadro de Pessoal, inclusive dos inativos, e 
dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais são compostas dos padrões 
escalonados verticalmente segundo os índices constantes no 
Anexo r desta lei. 

§ 1Q - No valor estabelecido na letra "e" do Anexo I desta 
lei estão incluídos: 
a) o percentual de antecipação bimestral vigente a partir 

de 1Q de março de 1994, nos termos do art. 5Q da Lei nQ 
11.115, de 16 de junho de 1993, combinado com o art. 4Q da 
Lei nQ 11.349, de 27 de dezembro de 1993; 

b) 60 (sessenta) pontos da gratificação a que se refere o 
art. 6Q da Lei nQ 11.349, de 27 de dezembro de 1993, ficando 
o restante sujeito às mesmas condições de percepção 
atualmente vigentes; 
c) 75% (setenta e 

gratificação especial 
de 11 de maio de 1987. 

cinco por cento) do percentual da 
criada pelo art. 2Q da Lei nQ 9.404, 

f 2Q Para fins de posicionamento 
estabelecida neste artigo, os ocupantes 
discriminados no Anexo r. item ri -Quadro 
Provimento Efetivo -, da Lei nQ 10.858, de 

na estrutura 
dos cargos 

Específico de 
5 de agosto de 
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1992, manterão o padrão de posicionamento na carreira que 
detiverem na data da entrada em vigor desta lei. 

§ 3Q - Os integrantes do Quadro Especial de Pessoal, a que 
se refere o Anexo I da Resolução nQ 11. de 22 de setembro de 
1992, do Tribunal de Contas, para fins de posicionamento na 
estrutura prevista no ''caput" deste artigo, serão 
classificados de acordo com o vencimento básico do cargo que 
detiverem, acrescido da vantagem pessoal estabelecida no 
art. 11 da mencionada resolução, ficando-lhes assegurado o 
padrão de posicionamento na carreira que detiverem na data 
da entrada em vigor desta lei. 

§ 4Q - Se o valor resultante da soma prevista neste artigo 
for superior ao último padrão de vencimento do grupo de 
escolaridade em que estiver posicionado o cargo do servidor. 
este perceberá a diferença a título de vantagem pessoal, 
sobre esta incidindo os adicionais por tempo de serviço e os 
percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos aos 
servidores do Tribunal de Contas. 

§ 5Q -Em decorrência do disposto na alínea "c" do§ 1Q 
deste artigo, os valores da gratificação especial criada 
pelo art. 2Q da Lei nQ 9.404, de 11 de maio de 1987, passam 
a ser de 19.3% (dezenove inteiros e três décimos 
percentuais) para o cargo de símbolo TC-S01 - Diretor-Geral 
-; de 18% (dezoito inteiros percentuais) para os cargos de 
símbolo TC-S01; de 15% (quinze inteiros percentuais) para os 
cargos de símbolo TC-S02; e de 14% (quatorze inteiros 
percentuais) para os cargos de símbolo TC-S03, calculados 
sobre os respectivos vencimentos, extintos os percentuais 
excedentes aos acima enumerados e observado, na 
incorporação, o teto previsto no art. 3Q da Lei nQ 10.838, 
de 30 de julho de 1992. 

Art. 2Q -O Anexo II da Lei nQ 10.858. de 5 de agosto de 
1992, passa a vigorar com a composição especificada no Anexo 
II desta lei. 
Parágrafo único - A promoção do servidor ao nível VI dos 

cargos do Grupo de Nível Superior de Escolaridade, constante 
no Anexo II desta lei, sujeita-se a condições a serem 
estabelecidas em resolução do Tribunal de Contas. 
Art. 3Q -O servidor público estadual à disposição do 

Tribunal de Contas em 30 de novembro de 1994 poderá requerer 
sua integração ao Quadro Especial de Pessoal do referido 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
publicação desta lei. 

§ 1Q - O requerimento para integração, de que trata este 
artigo, deverá conter a aquiescência expressa do servidor às 
condições estabelecidas nesta lei. 

§ 2Q - Para fins de posicionamento na tabela de vencimentos 
do Tribunal de Contas, em decorrência da integração de que 
trata este artigo, será considerado o vencimento básico do 
servidor, acrescido de parcela que ele eventualmente receba 
a título de vantagem pessoal, no seu órgão de origem. 

§ 3Q - A diferença entre o vencimento devido em virtude do 
posicionamento do servidor no Quadro Especial de Pessoal do 
Tribunal de Contas e o vencimento percebido em decorrência 
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de sua lotação de origem será incorporada, para fins de 
aposentadoria, na proporção de 1/10 (um décimo) por ano de 
efetivo exercício prestado no Tribunal de Contas. 
Art. 4Q -Os cargos do Quadro Especial de Pessoal do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a 
vacância, serão automaticamente transformados em cargos de 
Técnico de Controle Externo, código TC-NS-01. 
Art. 5Q -O exercício de funções no Tribunal de Contas. a 

título de disposição, somente será admitido para provimento 
de cargo em comissão de recrutamento amplo. 

Art. 6Q- O Tribunal de Contas instituirá, na esfera de sua 
competência, programa de assistência em creche e pré-escola 
destinado aos filhos e dependentes dos servidores de seu 
Quadro de Pessoal, desde o nascimento até 6 (seis) anos de 
idade, conforme se dispuser em resolução. 
Parágrafo único - As despesas decorrentes do disposto neste 

artigo serão custeadas pela dotação orçamentária própria 
consignada no orçamento do Tribunal de Contas. 

Art. 7Q Poderão ser instituídos, por resolução do 
Tribunal de Contas, os seguintes incentivos funcionais, além 
daqueles já previstos no plano de carreira: 

I - prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou 
trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a 
redução dos custos operacionais; 
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, 

condecoração e elogio. 
Art. 8Q -Os valores das tabelas de vencimentos, pensões e 

proventos dos servidores do Tribunal de Contas serão 
convertidos em Unidades Reais de Valor - URVs - em 1Q de 
abril de 1994, obedecidos os mesmos critérios definidos para 
os servidores do Poder Executivo em legislação específica. 

§ 1Q - Os referidos valores serão revistos em 1Q de janeiro 
de 1995, adotadas as regras para os servidores do Poder 
Executivo. 

§ 2Q -O Tribunal de Contas publicará as tabelas dos 
vencimentos de seus servidores, expressos em URVs, nos 
termos da 1 e i. 
Art. 9Q- As despesas com a execução desta lei correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de 
Contas. 

Art. 10 -Ficam excluídas dos valores estabelecidos pelo 
Decreto nQ 36.014, de 9 de setembro de 1994, as parcelas 
remuneratórias pagas a título de vantagem pessoal e 
concedidas em decorrência da aplicação do art. 1Q da Lei nQ 
10.470, de 15 de abril de 1991. 
Parágrafo único- A vantagem pessoal de que trata o "caput" 

deste artigo não será incorporada aos vencimentos dos 
servidores, para efeito de reenquadramento ou 
reposicíonamento posterior à entrada em vigor desta lei. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas. 
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o disposto no art. 5Q da Lei nQ 11.349, de 27 
de dezembro de 1993. 
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Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1994. 
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator 

- Bonifácio Mourão. 
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do 

"Diário do Legislativo" de 6/1/95. 



Belo Horizonte, sábado. 7 de janeiro de 1994 

ATAS 

ATA DA 337a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1994 

Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1a Fase- Discussão e votação de pãreceres: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 1.360/93 e 
2.262/94; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Requerimento do Deputado Agostinho Patrus (inversão da 
pauta); aprovação -Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
22/92; apresentação das Emendas nQs 20 a 59; encerramento da 
discussão; devolução do projeto à Comissão de Administração 
Pública- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
2.055/94; discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira; 
votação do Substitutivo nQ 1; aprovação; prejudicialidade 
das Emendas nQs 1 e 2 - Discussão. em 2Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 2.258/94; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 2.261/94; aprovação com as Emendas nQs 1 a 
4 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 868/92; 
aprovação com as Emendas nQs 1, 2 e 4 e a Subemenda nQ 1 à 
Emenda nQ 3; prejudicialidade da Emenda nQ 3- Discussão. em 
1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.460/93; designação de 
relator - Discussão, em 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 
2.056/94; aprovação - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 2.155/94; aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
33/94; chamada de votação nominal; inexistência de "quorum"; 
anulação da votação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Agostinho Patrus - Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Álvaro 
Antônio- Anderson Adauto- Antônio Carlos Pereira -Antônio 
Fuzatto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo 
Rubinger- Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Cóssimo 
Freitas- Dílzon Melo -Elisa Alves- Geraldo da Costa 
Pereira Geraldo Rezende Geraldo Santanna Hely 
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime 
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José 
Bonifácio - José Laviola - José Maria Pinto - Márcio Miranda 

Maria José Haueisen - Mauri Torres - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto 
Luiz Soares -Ronaldo Vasconcellos- Tarcísio Henriques-
Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
Palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
- 1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
Pareceres de redação final. 

Discussão e Votação de Pareceres 
A seguir, submetidos a discussão e votação, são 

aprovados, cada um por sua vez, regimentalmente, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 1.360/93, 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 2.262/94, do Governador 
do Estado. (À Sanção.) 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotadã a matéria destinada à 1ª fase, 

a Presidência passa à 2s fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência faz retirar da pauta os Projetos de Lei nQs 

2.077, 2.088, 2.257 e 2.000/94, tendo em vista que não se 
encontram em condições de serem apreciados. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em 
que solicita a inversão da ordem do dia. de modo que o 
Projeto de Lei Complementar nQ 33/94 seja apreciado em 
último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 

Lei Complementar nQ 22/92, do Tribunal de Justiça, que 
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno, com as 
Emendas nQs 1 a 19. Em discussão, o projeto. Não hà oradores 
inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 22/92 
EMENDA NQ 20 -

Inclua-se, no inciso III do Anexo I, a seguinte expressão: 
"80- Ouro Branco ...................... 1". 
Em conseqüência, renumerem-se os demais itens. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Bonifácio 
Justificação: Ouro Branco, progressista mun1c1p1o, está a 

exigir a elevação de sua comarca a entrância intermediária . 
Atualmente, o serviço judicial é intenso e conta mais de 
1.300 processos. 

EMENDA NQ 21 
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As Lideranças partidárias desta Assembléia Legislativa, 
abaixo assinadas, concordam em apresentar a seguinte emenda 
ao Projeto de Lei Complementar nQ 22/92: 
Fica elevada a entrância final a Comarca de São Lourenço, 

ficando alterado o Anexo I do referido projeto. 
Justificação: A emenda se justifica por ser a Comarca 

cidade progressista e turística de renome internacional. 
Na oportunidade. transmitimos a v. Exa. protestos de estima 

e consideração. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Raul Messias - Angerson Adauto- Hely Tarquínio -Elisa 

Alves- Wande~ley Avila -Mílton Salles- Dílzon Melo 
Ermano Batista - Romeu Queiroz - João Batista. 

EMENDA No 22 
Acrescente-se ao art. 8Q os seguintes §§ 1Q e 2Q, 

renumerando-se os demais: 
Art. 8Q - ............................... · .. · · · · · · · · · · · · · · 
§ 1Q - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos e todas as decisões serão fundamentadas, sob 
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o 
ex1g1r, limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados ou somente a estes. 

§ 2Q - As decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas. sendo as disciplinares tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Wanderley Ávila 
Justificação: É importante que, 

reproduza o que se encontra nas 
Estadual quanto à publicidade e à 
do Judiciário. 

na lei complementar, se 
Constituições Federal e 

transparência das decisões 

EMENDA No 23 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -O Presidente da AMAGIS integrará a Comissão 

Permanente e todas as comissões que direta ou indiretamente 
tratem de assunto de interesse da magistratura.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Wanderley Ávila 
Justificação: As comissões são órgãos auxiliares e de apoio 

à direção do Tribunal. sem poder de decisão, razão pela qual 
é de grande valia a participação do Presidente da AMAGIS, 
que, por representar toda a magistratura. pode trazer 
valiosa contribuição na solução dos problemas de interesse 
coletivo, visando ao aperfeiçoamento da prestação de serviço 
jurisdicional. 

EMENDA NQ 24 
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 203, mantendo-

se seu parágrafo único: 
"Art. 203 -Na promoção por antigOidade, que é apurada 

entre os magistrados de entrância imediatamente anterior e, 
em se tratando de promoção para o cargo de Desembargador, 
entre os Juízes do Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça 
só poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto motivado de 
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2/3 (dois terços) de seus membros, repetindo-se a votação 
até fixar-se a indicação.". 
Sala das Reuniões. 22 de dezembro de 1994. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Com a redação ora proposta. respeita-se o que 

consta no art. 98. II, "a", da Constituição do Estado, e se 
torna transparente o sistema de progressão na carreira, 
mantendo-se a independência do magistrado, que o legislador 
constituinte quis preservar. 

EMENDA NQ 25 
Inclua-se, no inciso XI do art. 9Q, o Município de 

Itambacuri. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Wilson Pires 
Justificação: A criação de mais uma vara no Município de 

Itambacuri contribuirá sobremaneira para a prestação 
jurisdicional. O acúmulo de trabalho para um só Juiz, 
conforme acontece no citado município. torna mais lenta a 
justiça e acarreta dificuldades nas decisões judiciais. Nada 
mais justo que se criar mais uma vara em Itambacuri. 

EMENDA No 26 
No Anexo I. eleve-se para 16 (dezesseis) o número de Juizes 

na Comarca de Uberaba. 
Sala das Comissões. 22 de dezembro de 1994. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Comarca de Uberaba tem sob sua jurisdição 

os Municípios de Água Comprida, Campo Florido e Veríssimo, 
contando atualmente dez varas. 6 cíveis, 3 criminais e 1 de 
menores. 

Foi graças ao sistema de mutirão empreendido no ano passado 
pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
ao esforço incomum de Juizes. Promotores. Advogados e 
Serventuários e ainda à ajuda substancial da 14a Subseção da 
OAB de Uberaba, que designou 15 advogados efetivos, que 
atuaram como curadores especiais e defensores "ad hoc" nos 
diversos processos. que os serviços da Justiça de Uberaba 
foram realizados a contento. 
Hoje, apesar da distribuição anual de 1.300 processos para 

cada Juiz, quando o previsto é de 300 processos apenas, tem 
a Justiça de Uberaba, com muito sacrifício, procurado manter 
os serviços em dia. 

Assoberbada de feitos judiciais, a Comarca de Uberaba há 
muito reclama o aumento do número de seus juízes, para que a 
justiça possa ser exercida com a presteza que o mundo 
moderno exige. 

EMENDA No 27 
Acrescente-se o seguinte parágrãfo à Emenda nQ 173: 
"Parágrafo único- O aproveitamento de que fala o artigo se 

dará em quadro suplementar, que se extinguirá com a 
sucessiva vacância dos cargos mencionados.". 
Sala das Reuniões. 22 de dezembro de 1994. 
Tarcísio Henriques 
Justificação: O artigo enquadra no quadro de servidores do 

Tribunal. nas respectivas comarcas, os servidores da extinta 
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MinasCaixa que 
passado. 

foram requisitados até 31 de dezembro do ano 

Agora apresentamos um parágrafo, extinguindo o 
aproveitamento com a sucessiva vacância dos cargos. 

EMENDA No 28 
Eleve-se de 1 (um) para 2 (dÕis) o número de Juízes da 

Comarca de Mateus Leme, incluindo-se no inciso XI do art. 9Q 
e fazendo-se a adaptação necessária do Anexo I. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Mí 1 ton Salles 
Justificação: Em virtude do grande acúmulo de processos, a 

criação de mais uma vara cível na Comarca de Mateus Leme 
viria proporcionar melhor andamento processual. 

EMENDA No 29 
No inciso I do§ 1Q do art. 7Q,-aumente-se de 2 (dois) para 

3 (três) o número de Juízes da Comarca de Alfenas. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Homero Duarte 
Justificação: A medida ora pretendida justifica-se 

plenamente, tendo em vista o elevado numero de ações em 
curso nas duas varas da Comarca de Alfenas. 

Em recente levantamento efetuado junto ao Departamento de 
Estatística do Tribunal de Justiça, verificamos que tramitam 
na Comarca de Alfenas 3.439 ações, sendo 1.589 na 1a e 1.850 
na 2a Vara. São esses números muito elevados para somente 
duas varas. 
Segundo informações, a Comarca de Alfenas sempre necessita 

de dois Juizes Auxiliares. haja vista o número de feitos 
judiciais em curso, o que onera o Poder Judiciário com 
despesas extraordinárias e prejudica diretamente a 
população. 
Diante do exposto. faz-se necessária tal medida e é 

exeqüível tendo em vista que a cidade de Alfenas possui uma 
excelente infra-estrutura e está em crescente 
desenvolvimento econômico, social e cultural. 

No Anexo 
(um) para 
Campanha. 

EMENDA No 30 
I de que trata o§ 1Q-do art. 7Q, aumente-se de 1 
2 (dois) o número de Juizes da Comarca de 

Sala das Reuniões. 22 de dezembro de 1994. 
Homero Duarte 
Justificação: Faz-se necessária a aprovação desta emenda, 

pelo fato de a Comarca de Campanha ter, atualmente. um 
número muito elevado de ações em curso. 
Segundo o art. 4Q, I, "d", é necessário, para criação e 

instalação de comarcas, um movimento forense anual de 200 
feitos judiciais, no m1n1mo. A comarca em análise tem 920 
feitos em trâmite, segundo informações obtidas por 
levantamento do Departamento de Estatística do Tribunal de 
Justiça, em 30/4/93. Logo, a medida está plenamente 
justificada. 

EMENDA NQ 31 
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I de que trata o§ lQ do art. 7Q, aumente-se de 1 
2 (dois) o número de Juízes da Comarca de 

Sala das Reuniões, 23 de dezembro de 1994. 
Homero Duarte 
Justificação: Justifica-se plenamente a medida ora 

pretendida, tendo em vista recente levantamento do 
Departamento de Estatística do Tribunal de Justiça em que 
constatamos que Oliveira é a un1ca comarca de entrância 
final composta por apenas 1 (um) Juiz; sendo que o número de 
ações em curso ali é aproximadamente o mesmo das demais 
comarcas, que possuem mais de um Juiz. 

EMENDA No 32 
Altere-se, no Anexo I de que -trata o § 1Q do art. 7Q do 

Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, o número de Juizes da 
Comarca de Santa Rita do Sapucaí de 1 (um) para 2 (dois). 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Homero Duarte 

ora Justificação: Justifica-se plenamente a medida 
pretendida devido ao grande número de ações em curso na 
Comarca de Santa Rita do Sapucai. 

De acordo com um recente levantamento feito junto ao 
Departamento de Estatística, no Tribunal de Justiça, tomamos 
conhecimento de que, até 30/4/93, estavam em curso na citada 
Comarca 1.620 feitos judiciais. Esses números são muito 
elevados para o atendimento de somente um Juiz e se 
justificam pelo fato de a Comarca de Santa Rita do Sapucaí 
compreender também o Município de São Sebastião da Bela 
Vista. 

EMENDA NQ 33 
Altere-se, no Anexo I de que trata o § 1Q do art. 7Q do 

Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, o número de Juízes da 
Comarca de São Gonçalo do Sapucaí de 1 (um) para 2 (dois). 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Homero Duarte 
Justificação: Faz-se necessar1a a aprovação desta medida 

devido ao fato de que a Comarca de São Gonçalo do Sapucaí 
apresenta número muito elevado de feitos judiciais em 
tramitação. 

Em recente 
Tribunal de 
Gonçalo do 
judiciais. 

levantamento no Departamento de Estatística do 
Justiça, constatamos que, na Comarca de São 

Sapuca í, tramitavam até 30/4/93, 1. 670 feitos 

Diante do exposto. propomos o aumento de um para dois do 
número de Juízes da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí. 

EMENDA NQ 34 
No Anexo I de que trata o§ 1Q do art. 7Q do Projeto de Lei 

Complementar nQ 22/92. aumente-se de 1 (um) para 2 (dois) o 
número de Juízes da Comarca de Paraisópolis. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Homero Duarte 
Justificação: A medida justifica-se plenamente pelo grande 

número de feitos judiciais em trâmite na Comarca de 
Paraisópolis. 

~ 
~ 
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Recentemente, efetuamos um levantamento junto ao 
Departamento de ~statística, no Tribunal de Justiça, onde 
constatamos que e espantoso o número de ações que tramitam 
na Comarca: 1.170 feitos em 30/4/93. 
Diante do exposto, sugerimos a emenda, propondo a elevação 

de um para dois Juízes na referida Comarca. 
EMENDA No 35 

Crie-se a Comarca de Jaíba, fÕrmada pelos Municípios de 
Jaíba e Matias Cardoso, de entrância inicial, com um Juiz, 
excluindo-se os referidos munJClPlOS da Comarca de Manga e 
fazendo-se, para tanto, as alterações necessárias nos Anexos 
I e I I. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Jaime Martins 
Justificação: O Município de Jaíba, em razão de seu 

extraordinário crescimento nesses últimos anos, está 
merecendo ser elevado à condição de comarca, já que preenche 
todos os requisitos necessários para a sua criação e 
instalação: população superior a 25.000 habitantes, 
eleitorado superior a 13.500 eleitores e movimento forense 
anual, nos dois municípios, que ultrapassa em muito o limite 
estabelecido no projeto. 
Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação 

desta emenda. 
EMENDA NQ 36 

Inclua-se parágrafo un1co ao dispositivo objeto da Emenda 
nQ 253, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art ..... -O Presidente da Associação 
Mineiros - AMAGIS - integrará a comissão 
demais comissões do Tribunal de Justiça 
indiretamente, tratem de assuntos de 
magistratura. 

dos Magistrados 
permanente e as 
que, direta ou 

interesse da 

Parágrafo único O representante do Sindicato dos 
Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância do 
Estado de Minas Gerais SERJUSMIG, participará das 
comissões mencionadas no "caput" deste artigo, quando a 
matéria envolver interesses dos servidores da Justiça.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Tarcísio Henriques 
Justificação: Essa medida visa assegurar também aos 

representantes da entidade de classe dos servidores da 
Justiça o direito de participar de comissões que discutem e 
deliberam sobre matéria de seu real interesse, pois nessas 
ocas1oes é que estão sendo definidas questões do mais alto 
interesse da categoria, especialmente no que se refere à 
questão salarial, a outras medidas de grande importância 
para a vida profissional e, conseqüentemente, para a própria 
sobrevivência dos funcionários e de suas famílias. O art. 10 
da Constituição Federal assegura a participação dos 
trabalhadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus 
interesses profissionais sejam objeto de discussão e 
deliberação. A mesma Constituição, inciso III do art. 8Q, 
estabelece que compete ao sindicato a defesa dos direitos e 
interesses coletivos e individuais da categoria. Portanto, 
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essas comissões constituem o momento oportuno e próprio para 
tal mister. No Conselho Administrativo do Poder Legislativo 
Mineiro é assegurada a participação dos funcionários. Lógico 
e justo é que no Poder Judiciário seja adotado o mesmo 
critério. Pelas mesmas razões por que se permite a 
participação de representante da magistratura. deve-se 
permitir a participação de representante dos servidores. 
medida democrática e isonômica, pois todos fazem parte da 
mesma engrenagem do aparelho judiciário. Daí, a necessidade 
da emenda ora apresentada. 

EMENDA NQ 37 
Acrescente-se onde convier: 
"Fica criada a Comarca de Nova Ponte.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Anderson Adauto 
Justificação: Com a construção da Usina Hidrelétrica de 

Nova Ponte, a cidade está sendo relocada e prestes a ser 
inaugurada; prepara-se para ser uma cidade-modelo no País. 
Tendo hoje uma população aproximada de 20 mil habitantes. 
possui toda a estrutura para a manutenção de uma comarca: 
amplas e modernas instalações de prédios destinados a cadeia 
e a delegacia, que são exigências para a criação de comarca, 
e área para a construção do fórum e da residência do Juiz e 
do Promotor. 
Antiga sede de comarca, Nova Ponte pertence hoje á Comarca 

de Monte Carmelo, que está distante 70km, fato que, além de 
dificultar o atendimento onera a população. 

Em nome de uma prestação de serviços jurisdicionais mais 
rápida e eficiente para a população de Nova Ponte, 
pleiteamos a aprovação da presente emenda. 

EMENDA No 38 
Eleve-se a Comarca de Lagoa da Prata. de entrância inicial. 

para Comarca de entrância intermediária, procedendo-se às 
adaptações necessárias no Anexo I. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia 
Justificação: A Comarca de Lagoa da Prata. que abrange os 

Municípios de Lagoa da Prata e de Japaraiba, pelo grande 
número de feitos que estão demonstrados no boletim Movimento 
Forense e Operosídade do Juiz, em anexo, e pelo próprio 
desenvolvimento do município, também relatado em documento 
acostado à presente emenda, já faz jus à elevação de comarca 
inicial a comarca de entrância intermediária. 
Pelos motivos expostos e pelos dados apresentados nos 

relatórios anexos, solicito a aprovação da emenda pelos 
nobres pares. 

EMENDA NQ 39 
de A Comarca 

classificada como 
Juízes. 

Visconde de Rio Branco passa a 
comarca de entrância final, com 

ser 
dois 

Sala das Reuniões, 
Tarcísio Henriques 
Justificação: Pelo 

sua classificação à 

22 de dezembro de 1994. 

tamanho e pela importância da comarca, a 
categoria de entrância final é devida e. 
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contando com duas varas, é certo que a tramitação dos 
processos será mais rápida, atendendo plenamente às 
exigências da população e resgatando, em conseqüência, a 
imagem da justiça, arranhada pela morosidade de suas 
decisões. 

EMENDA No 40 
Eleve-se a Comarca de Araxá, de entrância intermediária 

para entrância final. fazendo-se a adaptação necessária no 
Anexo I. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Comarca de Araxá possui na atualidade um 

número superior a 150 mil habitantes, englobando, ainda, o 
Município de Tapira. 

No ano de 1993 foram distribuídas 1.887 ações cíveis e 601 
ações criminais na Comarca, totalizando-se 2.488 feitos. Com 
dois Juízes atuando no fórum local, difícil fica o bom 
andamento da justiça na localidade. 

Em face do exposto e para maior celeridade do Judiciário, 
tendo em vista que o Fórum de Araxá possui condições 
necessárias para tal. nada mais justo que elevar aquela 
Comarca para entrância final e dessa forma aumentar o número 
de varas para distribuição dos feitos jurídicos. 

Portanto, pleiteamos a aprovação da presente emenda. 
EMENDA NQ 41 

No Anexo I, retire-se o Município de 
Comarca de Oliveira, criando-se, no 
Carmópolis de Minas, de entrância 
daquele município. 

Carmópolis de Minas da 
Anexo I, a Comarca de 
inicial, constituída 

Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1.994. 
Milton Salles 
Justificação: É bom esclarecer que o Município de 

Carmópolis de Minas e seus distritos, pelo último cadastro 
eleitoral, conta com 9.860 eleitores. 
Atualmente pertence à Comarca de Oliveira, que dista 37 km, 

o que tem causado dificuldades não somente para advogados 
que militam em ambas as cidades, mas também para a população 
que precisa socorrer-se da justiça. 

Para a instalação da comarca, o município dispõe de toda a 
estrutura necessária. 

EMENDA NQ 42 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Juiz de Paz será eleito pelo voto direto, 

universal e secreto, com mandato de 4 (quatro) anos. 
Parágrafo único -A eleição do Juiz de Paz se realizará 

juntamente com as eleições municipais.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Bonifácio 
Justificação: O art. 98, inciso II, da Constituição da 

República e o art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da mesma Carta, bem como o art. 117, parágrafo 
único, da Constituição Estadual e o art. 63 do seu Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. determinam que a 
Justiça de Paz será composta por cidadãos eleitos pelo voto 
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direto, universal e secreto, observado o sistema 
majoritário, e determinam ainda que a data das eleições 
coincidirá com a das eleições municipais. 

Segundo orientação obtida a partir de consultas ao TSE e ao 
TRE-MG, a criação da Justiça de Paz é matéria concernente à 
organização judiciária do Estado, e nela deverá constar a 
designação de data para as respectivas eleições. 

EMENDA No 43 
Dê-se a seguinte redação aos i§-1Q e 4Q do art. 12: 
"Art. 12- .............................................. . 
§ 1Q - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-

Geral de Justiça terão mandato de 2 (dois) anos, proibida a 
reeleição, e serão eleitos entre os Desembargadores da Corte 
Superior, por maioria de seus membros, com a ressalva do§ 
4Q deste artigo. 

§ 2Q - .................................................. . 
§ 4Q - Em nenhuma hipótese o Desembargador exercerá cargo 

de direção por mais de 4 (quatro) anos, podendo haver 
eleição para completar esse período.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Bonifácio 

EMENDA No 44 
Eleve-se de um para dois o número de Juízes da Comarca de 

Cambuí, de entrância intermediária, procedendo-se 
alterações necessárias no Anexo I. 

às 

Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Mílton Salles 
Justificação: Tendo em 

existente, com cerca 
anualmente, necessita-se 
Cambuí. 

vista a sobrecarga de serviços 
de mil processos distribuídos 
da criação da 2a Vara na Comarca de 

EMENDA No 45 
Eleve-se a Comarca de Vespasiãno, de entrância inicial, a 

comarca de entrância intermediária, fazendo-se a adaptação 
necessária no Anexo I. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Romeu Queiroz 
Justificação: Integrada pelos Municípios de Vespasiano e de 

São José da Lapa, a Comarca de Vespasiano vem sofrendo o 
impacto de um significativo e crescente movimento forense. 
O crescimento demográfico, aliado ao desenvolvimento 

econômico e à conseqüente transformação social que ocorre na 
região, provoca um progressivo aumento na demanda de 
prestação de serviços jurisdicionais naquela Comarca, o que, 
por sua vez, requer um reaparelhamento mais complexo da 
máquina judiciária local, para pronta solução dos litígios 
que lhe são apresentados. 

Por essa razão e tomando-se como paradigmas outras comarcas 
que apresentam volume de feitos similar ao verificado na 
Comarca de Vespasiano, pleiteamos sua elevação a comarca de 
entrância intermediária, por caracterizar-se como medida 
necessária e urgente. 
Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta 

emenda. 
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"Art ..... -Transfira-se o Distrito de Pedra do Indaiá da 
Comarca de Itapecerica para a Comarca de Santo Antônio do 
Monte.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Maria Olívia 
Justificação: O Município de Pedra do Indaiá dista 22km do 

de Santo Antônio do Monte. Além dessa proximidade, há 
comunicação direta entre os dois municípios graças a 20 
horários diários de ônibus. Grande parte da população de 
Pedra do Indaiá trabalha diariamente nas fábricas de fogos 
de artifício de Santo Antônio do Monte, que também serve de 
suporte para as compras no comércio desta cidade. 

Itapecerica, além de mais distante. não mantém linha 
regular de ônibus e não existe entre as duas cidades 
afinidade de nenhuma natureza. 

A população de Pedra do Indaiá está vivamente interessada 
nessa mudança, razão pela qual apresento esta emenda e peço 
parecer favorável a ela. 

EMENDA No 47 
Eleve-se a Comarca de Campo Belo, de entrância 

intermediária, para comarca de entrância final, fazendo-se a 
adaptação necessária no Anexo I. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: Tendo em vista o considerável aumento do 

movimento forense na Comarca de Campo Belo, faz-se 
necessária a sua reclassificação, a fim de se viabilizar uma 
melhoria na prestação dos serviços jurisdicionais, há muito 
reclamada pela população de Campo Belo, Aguanil, Cristais e 
Santana do Jacaré. 

Isso posto, espero contar com o apoio dos nobres pares à 
aprovação desta emenda. 

EMENDA No 48 
Crie-se a Comarca de Centralina, formada pelos Municípios 

de Central i na e Araporã, de entrância inicial, com 1 (um) 
Juiz, excluindo-se os referidos municípios das Comarcas de 
Canápolis e de Tupaciguara e fazendo-se as alterações 
necessárias nos Anexos I e II. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1994. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A aprovação desta emenda virá possibilitar ao 

Estado o melhor cumprimento de seu dever para com a 
população de Centralina e de Araporã, prestando-lhe serviços 
jurisdicionais ágeis e eficientes. 
Cumpre informar que o município referido preenche os 

requisitos exigidos para a sua elevação à categoria de 
comarca, consoante o disposto no inciso I do art. 4Q deste 
projeto de lei, e já dispõe de imóvel para a instalação do 
fórum e para a residência do Juiz e do Promotor de Justiça. 
Conto, pois, com o apoio dos nobres pares para que se 

alcance essa meta. 
EMENDA NQ 49 
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Acrescente-se onde convier: 
"Fica criada, no Município de Patrocínio, mais uma vara.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Bonifácio 
Justificação: Patrocínio, progressista Município do Alto 

Paranaíba, está a exigir mais uma vara para atender á 
demanda existente no fórum local. Atualmente, o serviço 
judicial da comarca é intenso, e a criação de mais uma vara, 
viria agilizar a aplicação da justiça, que é pleito de toda 
aquela comunidade. 

EMENDA NQ 50 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Município de Casa Grande retorna á Comarca 

de Entre-Rios de Minas.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Bonifácio 
Justificação: Está saindo da Comarca de Entre-Rios de Minas 

para a de Passa-Tempo o Município de Desterro de Entre-Rios. 
A Comarca de Conselheiro Lafaiete está, atualmente, 
abrangendo os Municípios de Cristiano Otôni, Queluzito, Casa 
Grande, Santana dos Montes, Rio Espera, Catas Altas da 
Noruega, Itaverava, Lamim e Casa Grande. Este último sempre 
pertenceu á Comarca de Entre-Rios de Minas, e seu 
desligamento dela não se justifica. 

EMENDA NQ 51 
Acrescente-se onde convier: 
"Fica criada, no Município de Barbacena, mais uma vara para 

atender ao Tribunal do Júri, Execuções Penais, Precatórias e 
de Menores.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Bonifácio 
Justificação: Barbacena possui 14 mun1c1p1os em sua 

comarca. São em grande número os feitos na emenda indicados, 
sobretudo no que diz respeito ao problema dos menores, que é 
grave e precisa ter atenção especial. O novo prédio do Fórum 
Mendes Pimentel, que deverá ser inaugurado no próximo mês, 
tem condições de sobra para atender ás varas existentes e a 
mais essa, com conforto. A cidade possui cerca de 150 mil 
habitantes, e a justiça local tem. ainda, que atender a mais 
13 municípios. Daí a necessidade da proposta de criação de 
mais uma vara. 

EMENDA NQ 52 
Inclua-se onde couber: 
"Art ..... -Fica criada a Comarca de Bom Jesus do Galho, 

constituída pelos Municípios de Bom Jesus do Galho e de 
Córrego Novo.". 
Sala das Reuniões. 22 de dezembro de 1994. 
Mauro Lobo 
Justificação: Atualmente, os Municípios de Bom Jesus do 

Galho e de Córrego Novo pertencem á Comarca de Caratinga, já 
sobrecarregada com os feitos de outros oito municípios. 

Bom Jesus do Galho e Córrego Novo possuem hoje cerca de 30 
mil habitantes. que, em busca de prestação de serviços 
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jurisdicionais, dirigem-se à cidade de Caratinga, distante 
cerca de 40km. 

Os referidos municípios são vizinhos, distantes não mais de 
15km um do outro. Pertencem à mesma zona eleitoral, possuem 
13.307 eleitores, e a quantidade de feitos ajuizados 
justifica a pretensão, ora apresentada, de criação de uma 
comarca própria, com sede em Bom Jesus do Galho. Além disso, 
o município-sede possui edifícios com capacidade para 
instalação do fórum, além de cadeia pública e de 
destacamento policial. Também possui 1moveis destinados à 
morada do Juiz de Direito e do representante do Ministério 
Público. 

Isso posto, espero a acolhida dos meus pares ao pleito 
daqueles municípios, do qual me faço portador. 

EMENDA NQ 53 
A Comarca de Cataguases passa a ter cinco Juízes. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Tarcísio Henriques 
Justificação: Pelo tamanho e pela importância da Comarca de 

Cataguases, o atual número de três Juízes se mostra 
insuficien~e em face do grande volume de processos que ali 
tramitam. E certo que, com mais dois Juízes, haverá maior 
agilização desses processos, atendendo plenamente às 
exigências da população e resgatando, conseqüentemente, a 
imagem da justiça, arranhada pela morosidade de suas 
decisões. 

EMENDA NQ 54 
No Anexo I, Título II, na Entrância Final, no nQ 42, eleve-

se para 13 (treze) o número de Juízes da Comarca de Uberaba. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
João Batista 
Justificação: A presente emenda se justifica uma vez que, 

na Comarca de Uberaba, o número de feitos é superior a 1.000 
por Juiz, o que faz com que a máquina judiciária não atenda 
à demanda dos municípios que compõem aquela comarca. 

EMENDA No 55 
Excluam-se os Município de Ubãí e Icaraí de 

Comarcas de Brasília de Minas e São 
respectivamente, passando os dois a integrar 
Ubaí. 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
José Braga 

Minas das 
Francisco, 

a Comarca de 

Justificação: O Município de Ubaí, que tem uma população de 
13.983 habitantes e 9.032 eleitores e é composto de dois 
distritos, não se encontra relacionado nesse projeto como 
comarca, o que é inaceitável. 

A criação da comarca que ora se propõe minimizará o acúmulo 
de feitos nas Comarcas de Brasíiia de Minas e São Francisco. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação desta emenda. 

EMENDA NQ 56 
Eleve-se o número de Juízes da Comarca de 

(doze) para 14 (quatorze), fazendo-se 
necessárias no art. 9Q e no Anexo I. 

Uberlândia de 12 
as alterações 



2 
(3 

.. 
"' c. 

5: 
"" " c. 
E 

Sala das Reuniões. 22 de dezembro de 1994. 
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Justificação: O número de habitantes de Uberlândia aumentou 
progressivamente, e aumentou proporcionalmente o número de 
feitos judiciais de sua comarca, na qual, de acordo com 
dados estatísticos fornecidos pelo Tribunal de Justiça, 
foram iniciados 9.422 processos judiciais em 1994. 
A Comarca de Montes Claros deu início, em 1994, a 5 mil 

feitos e possui oito Juizes. Uberlândia deu início a quase o 
dobro de processos e, sendo atendida a nossa pretensão, não 
ficará com o dobro de Juízes, mas com apenas quatro Juízes a 
mais. 

Isso posto, contamos com o apoio dos nobres pares para que 
esta emenda seja aprovada. 

EMENDA NQ 57 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. A Comarca de Visconde 

comportará, a partir da vigência desta 
Juízes.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Ibrahim Jacob 

EMENDA No 58 

do Rio 
lei, 3 

Dê-se ao inciso I do art. 54 a seguinte redação: 

Branco 
(três) 

"Art. 54 - .............................................. . 
I - Propor projeto de resolução ao Tribunal Pleno, dispondo 

sobre o Regimento Interno do Tribunal.". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Ermano Batista 

EMENDA No 59 
Dê-se ao inciso VII do art. 21 ã seguinte redação: 
"Art. 21 - .............................................. . 
VII - propor projeto de resolução ao Tribunal Pleno, 

dispondo sobre o Regimento Interno do Tribunal, nele 
estabelecida a organização e a competência das Câmaras 
Isoladas e dos Grupos de Câmaras". 
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1994. 
Ermano Batista 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas de autoria 
dos Deputados José Bonifácio, Mílton Salles, Wanderley 
Ávila, Wilson Pires, Anderson Adauto, Tarcísio Henriques, 
Homero Duarte, Jaime Martins. Maria Olívia, Romeu Queiroz, 
Rêmolo Aloise, Roberto Luiz Soares, José Braga, Geraldo 
Rezende, Ibrahim Jacob e Ermano Batista. que receberam os 
nQs 20 a 59. Tendo em vista a complexidade da matéria, a 
Presidência vai devolver o projeto com as emendas à Comissão 
de Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.055/94, da 
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a assistência social a 
cargo do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas nQs 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, 
prejudicadas as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Justiça. A 

Lft\. 
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Saúde 
e Ação Social, prejudicadas as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo nQ 1. Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Antônio Carlos Pereira. 
O Deputado Antônio Carlos Pereira* -Sr. Presidente. apenas 

para efeito de registro, porque qualquer outro esforço a 
esta altura seria desnecessário, gostaria de dizer que o 
substitutivo aprovado pelas comissões não contempla, 
absolutamente, nada daquilo que foi deliberado no seminário 
patrocinado por esta Assembléia. Os princípios básicos do 
projeto, encaminhado pela própria Mesa. estabeleciam uma 
política de ação social. um fundo e um conselho gestor. 
Nenhum desses itens foí contemplado, razão pela qual 
votaremos contra ele. 

O Sr. Presidente- Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está aprovado o Projeto de Lei nQ 2.055/94 
na fo~ma do Substitutivo nQ 1, prejudicadas as Emendas nQs 1 
e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

A seguir, submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, em 2Q turno, cada um por sua vez. os Projetos de 
Lei nQs 2.258/94, do Governador do Estado, que altera os 
termos da Lei nQ 10.892, de 29/10/92, que concede pensão 
especial a Leonízia Guimarães Alves, e 2.261/94, do 
Governador do Estado, que altera os valores do soldo do 
pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e d~ 
outras providências. este com as Emendas nQs 1 a 4 (A 
Comissão de Redação Final.); e, em 1Q turno, o Projeto de 
Lei nQ 868/92, do Deputado Antônio Carlos Pereira, que 
dispõe sobre prazos para a promoção de regressão, nos termos 
do art. 16 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e dá 
outras providências, este com as Emendas nQs 1, 2 e 4 e~ 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 3, prejudicada a Emenda nQ 3. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 1.460/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, que 
dispõe sobre o controle e a fiscalização da execução 
orçamentária do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu 
prazo para emitir parecer. Nos termos do 9 2Q do art. 143 do 
Regimento Interno, a Presidência vai designar relator o 
ilustre Deputado Roberto Amaral. para emitir parecer sobre o 
projeto. Nesta oportunidade, a Presidência indaga do ilustre 
relator se ele se encontra em condições de emitir seu 
parecer ou. se fará uso do prazo regimental. Com a palavra. o 
ilustre Deputado Roberto Amaral. 
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, este é um 

assunto muito palpitante e momentoso. Vamos fazer uso do 
prazo regimental para que possamos apresentar o nosso 
parecer sobre o projeto do Deputado Antônio Carlos Pereira. 
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A seguir, submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, em 1Q turno. cada um por sua vez. os Projetos de 
Lei nQs 2.056/94, do Deputado Bonifácio Mourão, que autoriza 
o Poder Executivo a fazer reverter imóveis ao Município de 
Peçanha; e 2.155/94, do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ubá, este na 
forma do Substitutivo nQ 1. (-À Comissão de Redação Final.) 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei Complementar nQ 33/94, do Governador do Estado, que 
altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nQ 27, 
de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a 
extinção de fundo. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a 
matéria à votação pelo processo nominal, em conformidade com 
o art. 263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la responderão "sim"; os que desejarem 
rejeitá-la responderão "não". Antes, a Presidência lembra ao 
Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o 
projeto de lei complementar só será aprovado se obtiver 39 
votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados. Não houve 
voto contrário. Não há "quorum" para a votação, razão por 
que a Presidência torna sem efeito a votação do Projeto de 
Lei Complementar nQ 33/94. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo "quorum" para votação nem 

matéria em fase de discussão, a Presidência encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates 
de amanhã, dia 23, ás 9 horas. Levanta-se a reunião. 
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SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.293/93; 
rejeitado Requerimentos dos Deputados Jaime Martins, 
Agostinho Patrus e Roberto Amaral(2); aprovação- 2ª Fase: 
Prosseguimento da votação, em 2Q turno. do Projeto de Lei 
Complementar nQ 33/94; aprovação na forma do vencido em 1Q 
turno - Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução 
nQ 2.268/94; questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque; 
aprovação; questão de ordem; leitura das emendas: votação 
das emendas, salvo destaque; aprovação; votação do art. 9Q; 
discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira; aprovação 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.055/94; 
aprovação na forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1 
- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.088/94; 
apresentação da Emenda nQ 2; encerramento da discussão; 
envio do projeto com a emenda à Comissão de Agropecuária -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 2.257/94; 
aprovação com a Emenda nQ 1 - Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 2.271/94; aprovação com as Emendas nQs 1 e 
2 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.272/94; 
aprovação - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
2.273/94; aprovação com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise- Elmo Braz- Roberto Carvalho- Bené Guedes - Adelmo 
Carneiro Leão -Agostinho Patrus- Aílton Vilela- Alvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio 
Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho- Baldonedo 
Napoleão- Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Eduardo Brás- Ermano Batista- Francisco Ramalho 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna - Gilmar Machado 
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ivo 
José - João Marques - José Bonifácio - José Braga - José 
Laviola - José Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda -
Maria Elvira -Maria José Haueisen -Maria Olívia- Mauri 
Torres - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias 
- Roberto Amaral - Roberto Luiz soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Tarcísio Henriques 
-Wanderley Ávila- Wellington de Castro e Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 

I' 



z 
G 

157 

Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

- O Deputado Geraldo 
procede à leitura da ata 
sem restrições. 

1ª PARTE 
Ata 

Rezende, 2Q-Secretário "ad hoc", 
da reunião anterior, que é aprovada 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

O Sr. Presidente Nos 
Presidência vai passar à 
fase, com a discussão e 
de requerimentos. 

1ª Fase 
termos do edital de convocação, a 

2a parte da reunião, em sua 1a 
a votação de pareceres e a votação 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 1.293/93, do Deputado Antônio Fuzatto, 
que dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa, em caso 
de falta de troco, nos serviços de transporte coletivo 
intermunicipal. O parecer conclui pela inconstitucionalidade 
do projeto. Em votação, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Está, 
portanto, rejeitado o parecer. À Comissão de Administração 
Pública. 

Requerimento do Deputado Jaime Martins, em que pede, na 
forma regimental, seja atribuído regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.913/94. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Agostinho Patrus, que, na forma 
regimental, solicita a tramitação, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nQ 2.209/94, de autoria do Governador do 
Estado. que estima as receitas e fixa as despesas do 
orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de 
investimento das empresas controladas pelo Estado para o ano 
de 1995. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Roberto Amaral. que, na forma 
regimental, solicita a tramitação, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nQ 2.263/94, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Sistema 
Estadual de Medicina de Urgência - SEMUR - e dá outras 
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Roberto Amaral, que, na forma 
regimental, solicita a realização de reunião conjunta das 
comissões a que foi distribuído o Projeto de Lei nQ 
2.263/94, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Sistema Estadual de Medicina 
de Urgência - SEMUR - e dá outras providências. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

2ª Fase 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 
fase, a Presidência passa à 2a parte da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei 
Complementar nQ 33/94, do Governador do Estado, que altera a 
redação de dispositivos da Lei Complementar nQ 27, de 
18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a 
extinção de fundo. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela sua aprovação. A Presidência vai renovar a 
votação do Projeto de Lei nQ 33/94. Para tanto, convida o 
Deputado Bernardo Rubinger para secretariar a Mesa. Vai 
submeter a matéria a votação, pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 263 do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder "sim", e 
os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". Antes. 
a Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 
200, o projeto de lei só será aprovado se obtiver 39 votos 
favoráveis. 

Com a palavra, para proceder à chamada nominal dos 
Deputados, o Deputado Bené Guedes. 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Elmo Braz - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 

Patrus - Aílton Vilela -Ambrósio Pinto- Antõnio Carlos 
Pereira Antõnio Júlio Antõnio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira- Eduardo Bras- Ermano 
Batista- Francisco Ramalho -Geraldo Rezende Geraldo 
Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio Homero 
Duarte - João Marques - José Bonifácio - José Braga - José 
Laviola - José Maria Pinto - José Renato - Mareio Miranda -
Maria José Haueisen- Maria Olívia - Mauri Torres- Paulo 
Pettersen - Péricles Ferreira Roberto Amaral Romeu 
Queiroz Ronaldo Vasconcellos Tarcísio Henriques 
Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 
o Sr. Presidente- Responderam "sim" 41 Deputados. Está, 

portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Le) 
Complementar nQ 33/94 na forma do vencido em 1Q turno. A 
Comissão de Redação. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 

2.268/94, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a 
remuneração dos membros da Assembléia Legislativa, do 
Governador, do Vice-Governador, do Secretário de Estado e do 
Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 6. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, gostaria 

de solicitar a v. Exa. que suspendesse a reunião por 5 
minutos, para que pudéssemos avaliar questões pendentes, 
nesse projeto, e votar em seguida, com maior clareza. 

Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência, atendendo 

ao pedido do Deputado Adelmo Carneiro Leão, vai suspender a 
reun1ao por 5 minutos para que, nesse tempo, os 
entendimentos sejam realizados. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 

que solicita o destaque do art. 9Q, do Projeto de Lei nQ 
2.268/94. A Presidência defere o requerimento. de 
conformidade com o item 17, do art. 244, do Regimento 
Interno. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, também 

gostaria que, em seguida, as emendas apresentadas fossem 
lidas. 
O Sr. Presidente- Solicito ao Sr. Secretário, Deputado 

AntOnio Júlio, que proceda à leitura das emendas 
apresentadas. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
"Emenda nQ 1 ao Projeto de Resolução nQ 2.268/94. 

Substitua-se, no parágrafo único do art. 1Q, o termo 
·subsídio' por 'remuneração'. 
Emenda nQ 2 ao Projeto de Resolução nQ 2.268/94. Dê-se ao 

art. 3Q do projeto a seguinte redação. Art. 3Q- A parcela 
referente à representação variável será paga ao Deputado 
que, no início do mandato, a requerer. 

Emenda nQ 3 ao Projeto de Resolução nQ 2.268/94. Dê-se ao 
caput' do art. 4Q a seguinte redação, mantido o seu 

parágrafo único. 
Art. 4Q O Deputado que, injustificadamente, não 

comparecer a reunião deliberativa deixará de perceber a 
remuneração correspondente, considerada a proporcionalidade 
em relação ao valor da representação variável. 

Emenda nQ 4 ao Projeto de Resolução nQ 2.268/94. Os incisos 
I e II do art. 5Q passam a ter a seguinte redação: Art. SQ-
( .... ) I - 2.0 (dois ponto zero) II - 1.5 (um ponto cinco). 
Emenda nQ 5 ao Projeto de Resolução nQ 2.268/94. Inclua-se 

ao projeto o seguinte art. 10. renumerando-se os demais: 
Art. 10 -À matéria tratada nesta resolução aplicam-se, no 

que couber, as regras sobre remuneração dos membros do 
Congresso Nacional para a SOa Legislatura. 

Emenda nQ 6 ao Projeto de Resolução nQ 2.268/94. Dê-se ao 
parágrafo único do art. 9Q a seguinte redação. 
Art. 9Q- ( .... ) 
Parágrafo único - Na hipótese da 1 icença a que se refere 

este artigo, não se aplica o disposto no inciso II do§ 1Q 
do art. 4Q da Resolução nQ 5. 100, de 29 de julho de 1991, 
observado o limite a que se refere a Decisão da Mesa de 25 
de agosto de 1994 e o disposto em regulamentação da Mesa." 
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Em votação as emendas, salvo destaque. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Em votação, o art. 9Q do Projeto de Lei nQ 2.268/94. 
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 

Pereira. 
O Deputado Antônio Carlos Pereira Sr. Presidente, 

gostaria de deixar clara a nossa posição contrária, porque o 
artigo a ser aprovado cria uma situação de privilégio, pois 
um parlamentar, um Deputado estadual, que eventualmente 
aceite o convite para ocupar um cargo de Secretário de 
Estado - nos pronunciamentos e discursos todos dizem que o 
fazem para servir ao povo, para atender aos reclamos, para 
isso, para aquilo e aquilo outro -na verdade, faz uma 
opção, que muitos de nós fizemos ao virmos para a 
Assembléia. Muitos de nós interrompemos carreiras, 
atividades e todo um projeto de vida para ocupar este 
espaço. É descabido, portanto, que se crie, na estrutura do 
Estado, um apoio sustentado pelo Poder Legislativo, que 
tenha a função precípua de dar base às atividades 
parlamentares de um Deputado que, eventualmente, esteja à 
frente de uma Secretaria. Esse artigo permite que se crie 
uma estrutura de gabinete, ainda que com reduções, e isso me 
lembra o velho Sobral Pinto, que dizia que não há meias 
moralidades: ou é moral ou é imoral. Nesse caso, é muito 
claro. Não há nenhum argumento que justifique criar-se 50% 
de uma estrutura de gabinete para alguém que está ocupando 
uma Secretaria. O último argumento que surgiu foi esse: 
"Mas, afinal de contas, o Secretário tem suas atividades 
políticas." Eu pergunto: que Secretário não tem atividades 
políticas? E vou além: que cidadão não tem ou não deveria 
ter atividades políticas? E nem por isso vamos criar 
estrutura para todos. Eu, por exemplo, deixo de ser Deputado 
a partir de 1Q de fevereiro. Vou continuar exercendo 
atividades políticas com mais freqüência, garanto, do que 
muitos parlamentares. Então, seria legítimo, de minha parte, 
solicitar à Assembléia que mantivesse metade de meu 
excelente gabinete que, com certeza, continuaria a prestar 
inestimáveis serviços a este Estado. 
Considero que aprovar o projeto nesses termos seria criar 

mais uma descaracterização. Admito que o salário dos 
Secretários seja baixo; admito que a estrutura que aí está 
seja difícil de se administrar; admito que ela não funciona. 
O problema é esse? Então, vamos encará-lo de frente, vamos 
discutir o salário dos Secretários. Não tenho o menor pudor, 
o menor constrangimento quanto a isso. Pelo contrário, acho 
que esse debate deve ser feito. Entretanto, o que se está 
~retendendo com esse projeto em pauta é acumular distorções. 
E, ao invés de enfrentar o problema, criar mais uma 
"gambiarrazinha", para se manterem alguns privilégios. E, 
sinceramente, senhores e senhoras, esse é um privilégio 
descabido. 
O Sr. Presidente - Em votação, o destaque. Os Deputados que 

desejarem a manutenção do art. 9Q permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 
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turno único, o Projeto de Resolução nQ 2.268/94 com as 
Emendas nQs 1 a 6. A Comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.055/94, da 

Mesa da Assembléia , que dispõe sobre a assistência social a 
cargo do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.055/94 com a 
Emenda nQ 1, na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.088/94, das 

Comissões de Agropecuária e de Saúde e Ação Social, que 
dispõe sobre as políticas de inspeção e fiscalização 
sanitárias dos produtos de origem animal e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua 
aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, ficando 
prejudicada a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo 
nQ 1, apresentado pela Comissão de Agropecuária, ficando 
prejudicada a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão. o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI No 2.088/94 

Inclua-se onde convier: -
Art ..... -O servidor do Estado ocupante de função pública 

que se encontrava à disposição do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA - em 31 de julho de 1994 pode fazer opção 
pela sua absorção no Quadro de Pessoal da Autarquia, 
manifestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar de 
publicação dessa lei . 

§ 1Q - A absorção de que 
função pública, mantidas 
origem do servidor, nos 
julho de 1990 . 

trata este artigo se dará em igual 
a denominação e as atribuições de 
termos da Lei nQ 10.254, de 20 de 

§ 2Q - A remuneração do servidor absorvido corresponderá à 
vigente no Quadro de Pessoal da autarquia para a mesma 
função. 
Sala das Reuniões. 7 de dezembro de 1994. 
Péricles Ferreira 
Justificação: Como é do conhecimento geral. o IMA é uma 

autarquia nova, criada pela Lei nQ 10.594. de 7/1/92, e 
regulamentada pelo Decreto nQ 33.859, de 21/8/92, que vem 
prestando relevantes serviços aos agropecuaristas mineiros, 
com reflexos positivos para estes e para a economia do 
Estado. 
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Os trabalhos realizados pela autarquia decorrem da 
dedicação dos seus servidores originários do extinto 
Instituto Estadual de Saúde Animal e das também extintas 
Superintendências Agropecuária e de Saúde Animal da 
Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e 
Abastecimento. 

A esses servidores se juntaram diversos outros, oriundos de 
órgãos da administração direta e de fundações públicas do 
Estado. com situação funcional regulada pela Lei nQ 10.254, 
de 20/7/90, que tiverem seus empregos transformados em 
função pública, nos termos do art. 4Q do mencionado diploma 
legal. 
Como a função pública se extingue com a vacância e não 

sendo esses servidores considerados titulares de cargos 
públicos, que à luz do art. 37, II, da Constituição Federal. 
e art. 21, § 1Q, da Constituição do Estado. dependem de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
de títulos, não vejo inconstitucionalidade ou outro 
obstáculo de ordem legal que impeçam a aprovação da 
pretendida emenda, que tem o objetivo exclusivo de 
regularizar a situação dos servidores que se encontrem à 
disposição do IMA, na condição de ocupantes de função 
pública. 
Finalmente, convém salientar que não haverá qualquer 

despesa adicional para o IMA, uma vez que os servidores 
incluídos no projeto já se encontram prestando serviços à 
autarquia, constando, portanto de sua folha de pagamento. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda de autoria 
do Deputado Péricles Ferreira. Em face do disposto no § 2Q 
do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver 
o projeto com a emenda à Comissão de Agropecuária para 
parecer. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 
2.257/94, da Comissão de Agropecuária, que aprova em 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição Estadual, as alienações das terras devolutas 
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária 
opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1. que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Agropecuária. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação. a Emenda nQ 1. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado. em 1Q turno, o Projeto 
de Resolução nQ 2.257/94 com a Emenda nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.271/94, do 

Governador do Estado, que concede pensão especial a Joaquim 
Moreira Júnior, José Gomes Pimenta, Clodesmidt Riani, Sinval 
de Oliveira Bambirra e Abel Evaristo Bessa. A Comissão de 
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 2.271/94 com as Emendas nQs 1 e 2. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.272/94, do 
Governador do Estado, que acrescenta dispositivos à Lei nQ 
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.272/94. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.273/94, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter imóvel situado no Município de Congonhas. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
2.273/94 com a Emenda nQ 1. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reun1ao, a 

Presidência a encerra, convocando os Deputados para a 
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 14a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Rêmolo 
Aloise, Sebastião Helvécio, Bené Guedes, Roberto Carvalho, 
membros da Mesa da Assembléia; Célio de Oliveira, João 
Marques, Marcos Helênio, Jaime Martins, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
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Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentãria, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Associação dos Moradores do Bairro Alto 
Boa Vista, Sociedade Civil Grupo Teatral JUEC (2), Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário do Vale Novo, Sociedade de 
Concertos Sinfônicos, Sociedade Amigos do Bairro do Senhor 
dos Montes, Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier 
Chaves, Associação de Moradores e Amigos do Bairro São José 
Operário, Creche do Menino Deus, "Domus Pro Orantibus", 
Clube de Mães Nossa Senhora de Fátima, Casa da Memória do 
Vale do São Francisco (2), Serviço de Obras Sociais - SOS -, 
Conselho Comunitário Rural da Mata dos Santos, Hospital 
Imaculada Conceição, Creche Santa Clara, Fundação de 
Aprendizagem e Desenvolvimento Social do Menor, Associação 
Centro Comunitário Infantil, Associação Beneficência 
Popular, Associação Comunitária de Ipaba, Associação dos 
Deficientes Físicos de Betim, Guaraciaba Assistência Social 
APAE, de São Tiago, Lagoa Futebol Clube, Núcleo Assistencial 
Gerson Bartolomeu, União dos Moradores da Vila Boa Vista, 
Movimento de Recuperação de Vidas O Bom Samaritano e Centr~ 
Comunitário Estrela da Esperança. Submetidos à discussão e a 
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, esses 
processos são apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria 
o Deputado Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, que emite seu 
parecer pela aprovação dos processos, os quais, submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros destas 
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de dezembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- José Militão- Roberto Carvalho-

Sebastião Helvécio - Bené Guedes - João Marques José 
Renato- Roberto Amaral - Jaime Martins. 
ATA DA 15a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia seis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes, os Deputados José Ferraz, José 
Militão, Roberto Carvalho, Sebastião Helvécio, Bené Guedes. 
membros da Mesa da Assembléiã; João Marques, José Renato, 
Roberto Amaral, Jaime Martins, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 



2 
G 

165 

28/12/92, a reun1ao tem por final idade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Creche Nossa Senhora do Amparo, 
Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais - AMAE, 
Casa da Criança, Sociedade São Vicente de Paulo, Associação 
de Apoio Comunitário Bairro Canadá, Santa Casa de 
Misericórdia de Campanha, Asilo São Vicente de Paulo de 
Araxá, Associação Comunitária de Brejo Bonito, APAE de 
Estrela do Sul, Associação Força Unida em Prol 
Desenvolvimento Moradores Bairro Mato Grosso, Fundação de 
Assistência ao Menor de Brejo Bonito, Creche Comunitária Tia 
Francisca, Creche Comunitária Bom Menino, Associação 
Comunitária do Bairro Santa Helena, Associação Comunitária 
de Medeiros de Cima, Medeiros de Baixo e Egito, Creche 
Comunitária Pingo de Gente, Fundação São José do Paraíso, 
APAE de Paraisópolis, APAE de Perdizes, Casa do Homem de 
Nazaré, Associação Comunidade Cristã de Base, Associação 
Assistencial Odetalonin, Associação de Amigos do Parque São 
João, Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de 
Dores de Campos, Fundação Aurilio Braga Esteves, Associação 
Feminina dos Bairros 5a Residência, São Luiz e Alto da 
Ventania - AFEB, Centro de Educação e Promoção Social 
CEPS, Asilo Santo Antônio, Conselho Particular Leopoldina-
Sociedade São Vicente de Paulo, Associação Comunitária Nossa 
Senhora Aparecida, Sociedade de Caridade de Mar de Espanha-
Santa Casa de Misericórdia, Associação Comunitária de 
Açucena. Submetidos a discussão e a votação, são os 
pareceres aprovados. A seguir, ainda pela Comissão de 
Fiscalização Financeira, o Deputado José Renato emite 
parecer pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência 
Social de Baldim, Prefeitura Municipal de Felixlândia, 
Associação Comunitária de Gameleira, Associação Comunitária 
Unidos do Bonito, Associação Comunitária de Alegre, 
Associação Comunitária dos Amigos de Cantinho, Associação 
Comunitária Pró-Desenvolvimento do Tejuco, Associação 
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São Joaquim, 
Associação Espírita Maria de Nazaré, Associação de Proteção 
à Maternidade e à Infância de Passos, Grêmio Folclórico 
Terno de Congo Chambá, Sociedade São Vicente de Paulo, 
Conselho Comunitário de Vista Alegre, APAE de Boa Esperança, 
Sociedade São Vicente de Paulo, Associação Comunitária de 
Macaúbas, Sociedade São Vicente de Paulo, Associação 
Moradores Produtores Rurais de Nova Matrona, Conselho 
Comunitário de Fruta de Leite. Associação Comunitária Rural 
do Distrito de Santa Cruz de Salinas, Associação Comunitária 
Rural de São Miguel e Morrinhos, Associação Beneficente de 
Assistência Social. Associação da Mulher de Entroncamento de 
Salinas, Sport Clube Aymorés, Lions Clube Divinópolis 
Pioneiro, Comunitários Unidos da Vila Pérola-COUVIPER (2), 
Centro Social São José, Conselho de Desenvolvimento do Rio 
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do Peixe - CODERIPE (2), Prefeitura Municipal de Caldas, 
Obras Sociais da Paróquia São João Evangelista, Prefeitura 
Municipal de Divino, Associação 21 de Abril Pró-Amparo à 
Criança Desamparada, Prefeitura Municipal de Guaraciaba, 
Conselho Desenvolvimento Comunitário da Sede do Município de 
Divino, APAE de Várzea da Palma, União dos Moradores da Vila 
Boa Vista. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são 
apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria o Deputados 
José Militão, 2Q-Vice-Presidente, que emite parecer pela 
aprovação dos processos, os quais, submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão e da Mesa da 
Assembléia para a prox1ma reunião ordinária, determina que 
se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de dezembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- Rêmolo Aloise - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio -José Militão- José Renato- Baldonedo 
Napoleão - Jaime Martins - João Marques. 
ATA DA 16a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia treze de dezembro ~2 mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Rêmolo 
Aloise, Bené Guedes, Sebastião Helvécio, José Militão, 
membros da Mesa da Assembléia; José Renato, Baldonedo 
Napoleão, Jaime Martins, João Marques, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. 
Logo após, passa a palavra ao relator pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado José 
Renato, que emite parecer pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Província Carmelitana de Santo Elias, 
Conselho Particular Vicentino São Paulo Apóstolo, Prefeitura 
Municipal de Lavras, Casa de Assistência ao Menor de Nossa 
Senhora da Penha, Associação Feminina do Bairro Ti rol, 
Associação Desenvolvimento Comunitário do Bairro Nova Baden, 
Associação das Mulheres Três-Pontanas AMT Conselho 
Particular de Pains da Sociedade São Vicente de Paulo, 
Associação Poliesportiva de Abaeté, Lar da Criança Feliz, 
Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata, Lar Maria 
Nolvina da. Costa, Associação dos Moradores do Bairro Santa 
Rita, Conselho Comunitário Rural de Padre Trindade, Formiga 
Esporte Clube, Conselho Comunitário Nossa Senhora de 
Lourdes, Associação Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e 
Lajinha (2), Grupo Ação Social Padre Clemente Comunidade São 
Judas Tadeu, Associação do Bairro Cruzeiro, APAE de Formiga, 
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Conselho Desenvolvimento Comunitário de Valadões, Irmandade 
do Congado de Nossa Senhora de Lourdes, Guarani Esporte 
Clube, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Meia 
Laranja, Grêmio Recreativo Assistencial Escola de Samba 
Unidos de Piraúba (2), Prefeitura Municipal de Astolfo 
Dutra, Liga Carmesiana de Assistência Social-Licas, 
Prefeitura Municipal de Chácara, Associação Fazenda 
Renascer, Associação Beneficente Santíssima Trindade de 
Descoberto, Lar Meninas de Nossa Senhora Aparecida, Fundação 
Zona da Mata para Fins de Educação - FUMEC , Caixa 
Escolar O Pequeno Príncipe, Prefeitura Municipal de Coluna, 
Conselho Desenvolvimento Comunitário Francisca Souto, 
Associação de Presidentes de Clubes Amadores de Itaúna, 
Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira Braga, 
Ekigarra Esporte Clube, Associação Comunitária dos Moradores 
das Chácaras Santo Antônio, Ação Social São Pedro (2), 
Montanha Futebol Clube, Guarda Mirim de Ponte Nova, Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Conselho Comunitário 
de Canela D'Ema, Conselho Particular da Sociedade São 
Vicente de Paulo Lagoa Formosa, Assistência Social 
Missionária Antonette Johnson, Associação de Apoio 
Comunitário do Bairro Canadá. Loja Maçônica Vital Brasil, 
Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais - AMAE -, 
Ubá Tênis Clube. APAE de Ipatinga, Conselho Comunitário de 
Desenvolvimento Rural da Comunidade Lopes. Submetidos a 
discussão e votação, são os pareceres aprovados. A seguir, 
ainda pela Comissão de Fiscalização Financeira, o Deputado 
João Marques emite pareceres pela aprovação dos processos 
das seguintes entidades: Caixa Escolar D. Pedro I, Creche 
Comunitária Nosso Lar, Santa Casa de Caridade de Machado, 
APAE de Machado. Comunidade do Bom Pastor, Hospital de 
Gimirim, Centro Comunitário Amor e Fraternidade, Creche 
Esperança da Paz. Associação Comunitária Bairro Liberdade de 
Rubim, Abrigo São Vicente de Paulo Manhumirim, Caixa 
Escolar Dona Maricota Pinto, Associação Comunitária Senhora 
do Porto. Asilo São Vicente de Paulo- Rubim, Associação de 
Desenvolvimento Comunitário de Santa Bárbara do Tugúrio, 
Banda de Música Irmãos Gonçalves. Associação de 
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Caiçaras, Conselho de 
Ação Comunitária de Santana dos Montes. Associação 
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do Município de 
Ressaquinha, Associação Comunitária dos Amigos de Piedade do 
Rio Grande, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Vila de Lourdes, Clube de Serviços dos Amigos da Comunidade 
de Sapé, Conselho Desenvolvimento Comunitário de Sobral 
Pinto, Núcleo Comunitário dos Amigos de Monjolos, Núcleo de 
Apoio aos Amigos de Piedade - NAAPI -. Hospital Imaculada 
Conceição. Ação Social Emmanuel, Fundação Benjamim 
Guimarães, Associação Benemérita de João Pinheiro (2), 
Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes de Faria, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Sagrado Coração de 
Jesus, APAE de Teófilo Otôni (2), Associação Comunitária da 
Turma 37, Associação Comunitária do Clube de Mães de Teófilo 
Otôni, Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da 
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Comunidade de Lopes (2), Centro Social e Cultural Urbano 
Jackson Lopes de Faria (2), Fundação Zona da Mata para Fins 
de Educação e Cultura - FUMEC -, Núcleo São Francisco de 
Assis (2), Associação dos Moradores do Bairro Gomes. 
Associação Comunitária Ação Social e Educacional do Médio 
Piracicaba (3), Associação Carmense de Esportes, Associação 
de Moradores de Aramirim - AMAR Associação Ecumênica 
Monsenhor Horta, Fundação Benjamim Guimarães, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Capitão Andrade, Fundação de 
Assistência Social Dona Maria Guimarães Tolentino. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, que 
emitem seus pareceres pela aprovação dos processos. os 
quais, submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da reun1ao. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros destas Comissões para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise - Elmiro Nascimento 

- Bené Guedes- José Mílitão- José Renato- Roberto Amaral 
- Marcos Helênio - Jaime Martins. 
ATA DA 17a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro. comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Rêmolo 
Aloise, Elmiro Nascimento, Bené Guedes, José Militão, 
membros da Mesa da Assembléia; José Renato, Roberto Amaral, 
Marcos Helênio, Jaime Martins, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que, nos termos do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 
28/12/92, a reunião tem por finalidade a apreciação dos 
processos sobre aplicações de recursos oriundos de 
subvenções sociais. Logo após, passa a palavra ao relator 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
Deputado José Renato, que emite parecer pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Grupo Comunitário Durval 
Dias de Abreu, Associação Cultural. Educacional e 
Beneficente Dom Inocêncio, Associação Moradores e Amigos de 
Arcângelo, Associação Beneficente, Promocional e Artística, 
Fundação de Assistência Social Dona Maria Guimarães 
Tolentino, Associação Batista do Bem-Estar Social, 
Associação Comunitária - Setor Nossa Senhora de Aparecida, 
Riviera Atlético Clube, Lions Clube de Januária, Associação 
Moradores do Povoado de São Sebastião dos Cabrestos, Serviço 
de Obras Sociais de Lambari, Conselho Particular São Vicente 
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Férrer da Sociedade São Vicente de Paulo, Associação 
Guararense de Assistência, Associação Comunitária do Centro 
Ambulatorial Hospitalar, Operário Futebol Clube, Associação 
Moradores do Córrego São Domingos e Adjacências, Conselho 
Central de Belo Horizonte da Sociedade São Vicente de Paulo, 
Associação dos Deficientes Físicos de Betim, Associação 
Moradores Bairro Cascalho e Adjacências, Movimento Mulher 
Marginalizada, Associação Comunitária Senhora do Porto, 
Grupo da Fraternidade Irmão Coutinho. Associação Comunitária 
Aristides Ramos Balmant, Sociedade Beneficente Assistencial 
e Promocional de Simonésia, Prefeitura Municipal de Passa 
Quatro, Prefeitura Municipal de Canaã, Fundação de 
Assistência Integral à Saúde. Prefeitura Municipal de Mutum 
(2), Corporação e Sociedade Musical Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, Buritis Esporte Clube, Vila Nova Esporte Clube, 
Clube Recreativo Guararense, Instituto Dona Selva. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são· apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente. que 
emitem pareceres por sua aprovação, os quais, submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares. convoca os membros das Comissões 
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de dezembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -

Elmo Braz -José Militão- João Marques -José Renato-
Roberto Amaral -Célio de Oliveira. 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de janeiro de 1995 

ATAS 
ATA DA 339a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 27 DE DEZEMBRO DE 1994 
Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): Discussão e votaÇão de pareceres:-Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei nQ 2.193/94; aprovação 
Transformação da reunião pública em secreta -Suspensão e 
reabertura da reunião - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho Bené Guedes 
Sebastião Helvécio·- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus 
- Aílton Vilela- Ajalmar Silva -Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio 
Fuzatto- Antônio Júlio -Arnaldo Canarinho Baldonedo 
Napoleão- Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Cóssimo Freitas - Dílzon Melo- Eduardo Brás-
Elisa Alves - Ermano Batista- Francisco Ramalho- Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio 
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio 
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria 
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria 
Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres-
Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira Raul 
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz 
Soares- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa- Tarcisio Henriques- Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Militão) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário nas funções de 2Q-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Nos termos do 

edital de convocação, a Presidência passa à 2a parte da 
reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na 
pauta. 

O Sr. 
Lei nQ 

Discussão e Votação de Pareceres 
Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 
2.193/94, de autoria do Governador do Estado, que 
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fixa o valor do soldo da PMMG, altera os símbolos dos cargos 
de provimento em comissão de direção superior e dá outras 
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o apr9vam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. A sanção. 

Transformação da Reunião Pública em Secreta 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do§ 3Q do 

art. 38 do Regimento Interno, interrompe a reunião pública 
para transformá-la em secreta. 

Suspensão e Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente- Nos termos dos f§ 2Q e 3Q do art. 38 do 

Regimento Interno, a Presidência suspende a reunião, para 
que se retirem do Plenário, das galerias e das dependências 
contíguas as pessoas estranhas ao trabalho, inclusive os 
servidores da Secretaria da Assembléia. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. (- Pausa.) Estão reabertos os trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verificando, de plano, a 

inexistência de "quorum" para a votação da matéria constante 
na pauta, encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
extraordinárias de amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. bem como para a ordinária. 
também de amanhã, às 14 horas. com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA E DE MEIO AMBIENTE 
As onze horas do dia cinco de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e Maria Elvira 
(substituindo esta ao Deputado Mauri Torres, por indicação 
da Bancada do PMDB). membros da Comissão de Ciência e 
Tecnologia; e Ivo José. Maria Elvira e Francisco Ramalho 
(substituindo este ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, por 
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de Meio 
Ambiente. Havendo número regimental e verificada a presença 
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Carlos Pereira, 
Raul Messias e Márcio Miranda, o Presidente, Deputado 
Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e esclarece que 
a reunião se destina a ouvir os professores Edmar Chartoni, 
Diretor do Departamento de Genética da UFMG, José Maria 
Toledo, Diretor do Departamento de Comunicação, e Ana 
Boneti, do Departamento de Biociências, ambos da 
Universidade Federal de Uberlândia, que irão discorrer sobre 
o tema da 1a Reunião Especial da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência- SBPC: O Cerrado e o Século XXI. Em 
seguida, o Presidente comunica que os professores José Maria 
Toledo e Ana Boneti são representados pelas professoras 
Marlene de Muno Colesanti e Sueli Dell Grossi e convida os 
presentes a tomar assento à mesa. A Presidência registra o 
não-comparecimento do Professor Edmar Chartoni. 
Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, 
autor do requerimento que motivou o convite, que tece 
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considerações sobre o matéria. Em seguida, concede a palavra 
às convidadas, que fazem exposição sobre o assunto. Após as 
explanações, o Presidente abre a discussão. É realizado 
amplo debate entre as expositoras e os. parlamentares, 
conforme consta nas notas taquigráficas. As 11h47min, o 
Deputado Ibrahim Jacob ausenta-se da reunião e passa a 
Presidência dos trabalhos ao Deputado Ivo José. Em seguida, 
o Deputado Ivo José concede novamente a palavra às 
professoras, para que façam suas considerações finais. A 
seguir, o Presidente suspende a reunião por 5 minutos para a 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, O Presidente 
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura 
da ata da reunião, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Cumprida a final idade da reunião e 
nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, das convidadas e dos demais 
representantes e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994. 
Ibrahim Jacob, Presidente- Gilmar Machado- Maria Elvira-

Ivo José - Francisco Ramalho - Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 1ª REUN!ÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIENCIA E TECNOLOGIA 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia treze de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Ermano Batista, 
Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Ivo José e Célio de 
Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Gilmar Machado, Célio de Oliveira e Geraldo Rezende (os dois 
últimos substituindo, respectivamente, aos Deputados Ibrahim 
Jacob e Mauri Torres, por indicação da Liderança do BRD), 
membros da Comissão de Ciência e Tecnologia. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara 
abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, 
por ser esta a primeira reunião conjunta das Comissões 
supracitadas. Em seguida, o Presidente passa à 2a parte da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia: 
designa o Deputado Ermano Batista relator, na Comissão de 
Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nQ 1.960/94, de 
autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho 
de Coordenação Cartográfica CONCAR e dá outras 
providências, e esclarece que o Deputado Gilmar Machado é o 
relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, conforme o 
disposto no f 1Q do art. 135 do Regimento Interno. Com a 
palavra, o Deputado Ermano Batista faz a leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Submetido 
a discussão e votação, é o parecer aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Logo após, o Deputado Gilmar Machado 
faz a leitura de seu parecer, no qual conclui pela aprovação 
do projeto com as Emendas nQs 1 e 2. Neste momento, 
registra-se a presença do Deputado Ibrahim Jacob. Submetido 
a discussão e votação, é o parecer aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia. A seguir, a Presidência suspende a 
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reunião por 5 minutos para a lavratura da ata. Reabertos os 
trabalhos. o Presidente solicita ao Deputado Ivo José que 
proceda à leitura da ata da reunião, que, lida e aprovada. é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida a 
final idade da reunião. o Presidente agradece a presença dos 
Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente Ermano Batista Geraldo 

Rezende- Antônio Pinheiro- Ivo José- Célio de Oliveira-
Gilmar Machado. 
ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia nove de julho de 
mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Carvalho, José Ferraz 
(substituindo este à Deputada Elisa Alves, por indicação da 
Liderança do PRS), Anderson Adauto (substituindo este ao 
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Adelmo Carneiro Leão. membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Sebastião Helvécio (substituindo o 
Deputado Paulo Pettersen. por indicação da Liderança do 
PMDB). Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Ivo 
José. por indicação da Liderança do PT) e Roberto Luiz 
Soares. membros da Comissão de Política Energética. Hídrica 
e Minerária; e Álvaro Antônio. José Laviola, Rêmolo Aloise, 
Custódio Mattos, Roberto Amaral e Jaime Martins, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Carvalho, 
declara abertos os trabalhos e, em seguida, suspende a 
reunião. determinando a sua reabertura às 19h30min. Às 
19h40min, devido à falta de energia elétrica na Casa, o 
Presidente decide prorrogar a abertura da reunião até as 
20h30min. Às 20h30min, com a presença dos Deputados Paulo 
Carvalho, José Ferraz (substituindo este à Deputada Elisa 
Alves, por indicação da Liderança do PRS), Mauri Torres 
(substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da 
Liderança do PMDB), Adelmo Carneiro Leão e Mílton Salles, 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Roberto 
Carvalho (substituindo o Deputado Ivo José, por indicação da 
Liderança do PT), Antônio Júlio, Rêmolo Aloise (substituindo 
este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança 
do PMDB), Roberto Luiz Soares e Aílton Vilela, membros da 
Comissão de Política Energética. Hídrica e Minerária; e José 
Ferraz, José Laviola, Rêmolo Aloise, Roberto Carvalho 
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Pereira. por 
indicação da Liderança do PT). Custódio Mattos. Roberto 
Amaral e Jaime Martins. membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, o Presidente declara reabertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Rêmolo Aloise que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece 
que continua em discussão o parecer para o 1Q turno do 
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária, Deputado Custódio Mattos, do Projeto de Lei nQ 
886/92, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a 
Minas Gerais Participações S. A. - MGI - a celebrar acordo 
judicial com a Mendes Júnior S. A. e dá outras providências. 
Com a palavra, o Deputado Custódio Mattos tece considerações 
sobre o projeto e solicita a retirada de seu parecer 
anterior, substituindo-o por outro. o qual é lido. Ao final, 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Presidência alerta os 
membros presentes que irá aplicar os dispositivos constantes 
nos§§ 2Q e 3Q do art. 137 do Regimento Interno na discussão 
do parecer em questão, devido ao término do prazo regimental 
para apreciação da matéria pelas comissões responsáveis. 
Registra-se, nesta oportunidade, a presença dos Deputados 
Elisa Alves, Bonifácio Mourão e Wilson Pires, membros das 
comissões reunidas, que passam a participar dos trabalhos. 
Também é registrada a presença dos Deputados Sebastião 
Costa, Sebastião Helvécio, Jorge Eduardo, Cóssimo Freitas, 
João Marques, Célio de Oliveira, Maria Olivia, Tarcisio 
Henriques. Raul Messias, Maria José Haueisen e Ibrahim 
Jacob. O parecer é colocado em discussão, oportunidade em 
que fazem uso da palavra os Deputados Roberto Carvalho, 
Custódio Mattos, Adelmo Carneiro Leão, José Bonifácio, Raul 
Messias, Roberto Luiz Soares, José Ferraz e Milton Salles. 
Durante a discussão, o Deputado Roberto Carvalho apresenta 
requerimento, em que solicita o adiamento da discussão do 
Projeto de Lei nQ 886/92 para agosto de 1992. A Presidência 
decide, então, não colocar em votação o citado requerimento 
e justifica a decisão informando que o prazo para as 
comissões apreciarem a matéria já se esgotou e que o 
Deputado Roberto Carvalho poderá apresentar o requerimento 
ao Plenário da Casa. Colocado em votação, todos os membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com 
exceção do Deputado Roberto Carvalho, votam a favor do 
parecer do relator, o qual é aprovado. A seguir, o 
Presidente suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura 
da ata e, reabertos os trabalhos, solicita ao Deputado 
Roberto Amaral que proceda à sua leitura. Lida e aprovada, a 
ata é subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de julho de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente - José Ferraz - Anderson Adauto 

- Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Helvécio - Roberto Luiz 
Soares - Álvaro Antônio - José Laviola - Rêmolo Aloise -
Custódio Mattos - Roberto Amaral - Jaime Martins. 
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA: HÍDRICA E MINERÁRIA E DE MEIO AMBIENTE 
Às quinze horas do dia sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Eduardo Brás, Aílton Vilela e Roberto Luiz Soares. 
membros da Comissão de Politica Energética, Hidrica e 
Minerária; e Ronaldo Vasconcellos. Ivo José e Maria Elvira, 
membros da Comissão de Meio Ambiente. Havendo número 
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regimental. o Presidente. Deputado Eduardo Brás, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reun1ao tem por 
final idade ouvir os convidados Srs. Roberto Eustáquio Righi, 
Vice-Prefeito e Secretário de Meio Ambiente de Ibirité, 
representando o Sr. Paulo Teles, Prefeito Municipal do 
referido Município; Élcio Azalini Mascimo, Técnico da 
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -. representante 
do Presidente da citada Fundação, Sr. Roberto Messias 
Franco; Luiz da Silva Filho, representante do Coordenador-
Geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -. Carlos Von Sperling e 
Márcio Lobo Leite, representantes da Empresa Mineral do 
Brasil. Em seguida, solicita ao Deputado Ronaldo 
Vasconcellos que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Logo após, a Presidência acusa o recebimento de 
correspondência encaminhada às Comissões de Política 
Energética, Hídrica e Minerária e de Meio Ambiente pela 
CEMIG, convidando seus membros para participarem da visita à 
usina hidrelétrica do Município de Nova Ponte, e designa os 
Deputados Ronaldo Vasconcellos e Aílton Vilela para 
representarem as Comissões no evento. Prosseguindo, o 
Presidente informa aos Deputados que no próximo dia 14/10, 
quinta-feira, às 9h30min, as Comissões de Meio Am~iente, de 
Política Energética, Hídrica e Minerária e de Ciência e 
Tecnologia vão se reunir no Espaço Cultural da Casa para 
discutirem a rev1sao constitucional. Logo após, o 
Presidente, autor do requerimento que motivou o convite aos 
convidados mencionados, tece considerações sobre o tema e 
passa a palavra às autoridades, que, cada uma por sua vez, 
fazem exposição a respeito da possível ocorrência de 
poluição de mananciais existentes no Município de Ibirité, 
no qual se pretende instalar a Empresa Mineral do Brasil. Às 
16h20min, registra-se a presença do Deputado Marcos Helênio. 
Após as exposições, o Presidente passa a palavra aos 
convidados e parlamentares, e abre-se amplo debate, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Encerra-se a discussão, e o 
Presidente suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura 
da ata. Reabertos os trabalhos. o Presidente solicita ao 
Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata 
da reunião, que, 1 ida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Em seguida, agradece a presença dos 
expositores e dos parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993. 
Eduardo Brás, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Ivo José 

-Maria Elvira- Ailton Vilela- Roberto Luiz Soares. 
ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA~ HÍDRICA E MINERÁRIA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem no 
Espaço Político-Cultural os Deputados Eduardo Brás, José 
Maria Pinto e Aílton Vilela, membros da Comissão de Política 
Energética, Hídrica e Minerária; Ivo José, Miguel Barbosa e 
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Maria Elvira, membros da Comissão de Meio Ambiente; Ivo José 
(substituindo o Deputado Gilmar Machado, por indicação da 
Liderança do PT), Edward Abreu e Aílton Vilela (este 
substituindo ao Deputado Roberto Luiz Soares. por indicação 
da Liderança do PPR) membros da Comissão de Ciência e 
Tecnologia. Está presente, também, o Deputado Clêuber 
Carneiro. O Presidente, Deputado Eduardo Brás, declara 
abertos os trabalhos e comunica que não há ata a ser lida, 
por ser esta a primeira reunião conjunta das Comissões 
supracitadas. Prosseguindo, informa que a reunião tem por 
finalidade o debate, em audiência pública, do tema política 
minerária tendo em vista a revisão constitucional, e o 
recebimento de sugestões para serem encaminhadas ao 
Congresso Nacional. Logo após, convida para tomarem assento 
à mesa o Sr. Delfim Ribeiro, Delegado da Delegacia do 
Ministério das Minas e Energia em Minas Gerais; os 
expositores, Srs. José Mendo Mizael de Souza, Secretário 
Executivo do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM -, 
Rubélio Queiroz, representante do Secretário de Recursos 
Minerais, Hídricos e Energéticos, e Luiz Alberto Rodrigues; 
e os debatedores, Srs. Arnaldo Carvalho Gramani, Presidente 
da Associação Brasileira de Profissionais da Mineração 
APROMIM , e Cláudio Scliar, Diretor do Instituto de 
Geociências da UFMG. Em seguida, designa para coordenador 
dos trabalhos o Deputado Clêuber Carneiro, que aborda 
assuntos pertinentes à revisão constitucional, relacionados 
com a política minerar1a, e concede a palavra aos 
convidados. Pela ordem, manifestam-se sobre o mencionado 
tema os Srs. José Mendo Mizael de Souza, Rubélio Queiroz, 
Arnaldo Carvalho Gramani e Cláudio Scliar. Após. abre-se 
debate entre os integrantes da Mesa e os demais 
participantes, e, conforme constam nas notas taquigráficas, 
ao final, são levantadas questões para serem analisadas na 
revisão constitucional. A seguir, o Presidente suspende a 
reunião por 5 minutos para a lavratura da ata. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado José Maria 
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos convidados e dos Deputados e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1993. 
Eduardo Brás, Presidente- José Maria Pinto- Ailton Vilela 

- Ivo José - Miguel Barbosa - Maria Elvira - Edward Abreu. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Elisa 
Alves, Ermano Batista, Wilson Pires e Tarcisio Henriques, 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; e Ivo José, 
Roberto Luiz Soares e Tarcísio Henriques (substituindo este 
ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da Comissão de Política Energética, Hídrica e 
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Minerária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ivo José, declara abertos os trabalhos e informa que não há 
ata a ser lida, uma vez que esta e a primeira reun1ao 
conjunta das referidas Comissões. Encerrada a primeira parte 
dos trabalhos, a Presidência passa à segunda parte da 
reunião, esclarecendo que a finalidade dela é apreciar, em 
1Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.120/92, de autoria do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a Companhia de Gás de 
Minas Gerais - GASMIG. Com a palavra, o Deputado Wilson 
Pires, relator da matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça, faz a leitura do parecer, o qual conclui pela 
juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade do 
projeto. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Presidente passa a palavra ao Deputado Roberto 
Luiz Soares, relator na Comissão de Política Energética, 
Hídrica e Minerária, que faz a leitura do seu parecer, o 
qual conclui pela aprovação da proposição. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Presidente suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura 
da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da 
reunião, que, 1 ida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 je novembro de 1992. 
Ivo José, Presidente- Adelmo Carneiro Leão- Elisa Alves-

Ermano Batista- Wilson Pires- Tarcísio Henriques- Roberto 
Luiz Soares. 
ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA~ HÍDRICA E MINERÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brás, Aílton Vilela 
e Hely Tarquínio, membros da Comissão de Política 
Energética, Hídrica e Minerária; Célio de Oliveira, 
Baldonedo Napoleão, Jorge Eduardo e Jorge Hannas (os dois 
últimos substituindo, respectivamente, aos Deputados José 
Renato e Jaime Martins, por indicação da Liderança do BRD), 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Eduardo Brás, declara abertos os trabalhos e 
esclarece aos membros que não há ata a ser lida, por se 
tratar da primeira reunião conjunta destas Comissões. A 
Presidência informa que a finalidade da reunião é apreciar, 
em 1Q turno. o Projeto de Lei nQ 1.615/93. de autoria do 
Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento 
Minero-Metalúrgico - FDMM- e dá outras providências. Tendo 
os relatores sido anteriormente designados, a Presidência 
concede a palavra ao Deputado Ailton Vilela, relator na 
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária. Ele 
emite o seu parecer, que conclui pela aprovação da matéria 
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na 
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fase de discussão do parecer, o Deputado Hely Tarquínio 
apresenta as Emendas nQs 2 e 3. Encerra-se a discussão. O 
Presidente coloca em votação, primeiramente, o parecer do 
relator, salvo emendas, o qual é aprovado. Colocadas em 
votação, cada uma por sua vez, são as emendas aprovadas. A 
Presidência pergunta ao relator se ele concorda com as 
emendas aprovadas, ao que ele responde sim. A Presidência 
suspende a reun1ao por 15 minutos para elaboração da nova 
redação do parecer. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
passa a palavra ao relator, que procede à leitura da nova 
redação do parecer, que, após a votação, é aprovado. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Baldonedo 
Napoleão, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que procede à leitura de seu parecer, mediante 
o qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nQ 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e nQs 2 e 3, da 
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária. 
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. A 
seguir, o Presidente suspende a reunião por 5 minutos para a 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
solicita ao Deputado Hely Tarquinio que proceda à leitura da 
ata da reunião, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993. 
Eduardo Brás, Presidente- Aílton Vilela- Hely Tarquínio-

Célio de Oliveira- Jorge Eduardo- Jorge Hannas. 
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. Presidência do Deputado José Militão 
SUMARIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): Suspensão e reabertura da reunião-- Palavras do Sr. 
Presidente - Discussão e votação de proposições: Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 868/92; aprovação na forma 
do vencido em 1Q turno Discussão, em 2Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 2.000 e 2.056/94; aprovação - Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.155/94; aprovação na 
forma do vencido em 1Q turno - Palavras do Sr. Presidente -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 2.263/94; aprovação - Discussão, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 2.088/94; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Rêmolo Aloise -Elmo 

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Ambrósio Pinto- Anderson Adauto- Antônio 
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto- Antônio Genaro- Antônio 
Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho- Baldonedo 
Napoleão- Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Cóssimo Freitas -Eduardo Brás- Elisa Alves-
Ermano Batista Francisco Ramalho Geraldo da Costa 
Pereira- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João 
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto 
-José Renato- Kemil Kumaira Marcelo Cecé Márcio 
Miranda - Marcos Helênio Maria Elvira Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro Lobo- Paulo 
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima 

Roberto Amaral Roberto Luiz Soares Ronaldo 
Vasconcellos Sebastião Costa Tarcísio Henriques 
Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Mllitão) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o.Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 
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-A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário ad "hoc", procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
o Sr. Presidente -- Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2a parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente - Tendo em vista a relevância da matéria 

em pauta, a Presidência vai suspender a reunião por 15 
minutos, nos termos do ~ 4Q do art. 255 do Regimento 
Interno. Estão suspensos nossos trabalhos. 
- Suspende-se a reunião. 

Reabertura da Reunião 
Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência deixa de apreciar, neste momento, o Projeto 

de Lei Complementar nQ 22/92, do Tribunal de Justiça, e os 
Projetos de Lei nQs 2.209 e 2.263/94, do Governador do 
Estado, uma vez que não se encontram em condições de ser 
apreciados no momento. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 868/92, do Deputado Antônio Carlos Pereira, que 
dispõe sobre prazos para a promoção da regressão, nos termos 
do art. 16 da Constituição do Estado, e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado o Projeto de Lei nQ 868/92 na forma do 
vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 

A seguir, são submetidos a discussão e votação e 
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, em 2Q 
turno, os Projetos de Lei nQs 2.000/94, do Deputado José 
Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao Município de Dores de Campos, e 2.056/94, do 
Deputado Bonifácio Mourão, que autoriza o Poder Executivo a 
fazer reverter imóvel ao Município de Peçanha (À Comissão de 
Redação.). 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 2.155/94, do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Executivo a fazer reversão de imóvel ao patrimônio do 
Município de Ubá. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei nQ 2. 155/94 na 
forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que deixa de apreciar, 

neste momento, os Projetos de Lei nQs 2.088 e 2. 154/94, por 
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não se encontrarem em condições de ser apreciados no 
momento, aguardando, pois, que se ultimem os seus 
pressupostos regimentais. 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente -A Presidência suspende a reun1ao por 15 

minutos. para que possamos aguardar as decisões das 
comissões sobre matérias que serão votadas ainda nesta 
reunião. Estão suspensos nossos trabalhos. 

- Suspende-se a reunião. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.263/94, do 

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Sistema Estadual de Medicina de Urgência. A 
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública, de Saúde e Ação Social e de 
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.088/94, da 
Comissão de Agropecuária, que dispõe sobre as políticas de 
inspeção e fiscalização sanitárias dos produtos de origem 
animal e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto 
de Lei nQ 2.088/94 na forma do vencido em 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 6 O Sr. Presidente - Tendo em vista que os outros projetos 
constantes na pauta não se encontram em condições de ser 

~ apreciados, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
·~ Deputados para a ordinária de Jogo mais, às 14 horas, com a 
~ ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje à 
c noite, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
~ Levanta-se a reunião. 
"' ~ 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 13 de janeiro de 1995 

ATA 

ATA DA 341ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1994 

Presidência do Deputado José Ferraz 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 19 Fase- Discussão e votação de pãreceres: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Resolução nQs 2.257 e 
2.268/94 e dos Projetos de Lei nQs 2.055, 2.077, 2.271 e 
2.273/94; aprovação - Requerimentos do Deputado Tarcisio 
Henriques (3); aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei Complementar nQ 22/92; votação das Emendas 
nQs 25, 27 a 30, 33, 34, 37 a 39, 41, 43 a 45, 47, 48, 55, e 
57; chamada de votação nominal; rejeição; votação da Emenda 
nQ 17 (destacada); questão de ordem; leitura da emenda; 
questões de ordem; leitura do art. 17; questão de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de 
número regimental - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão- Ailton Vilela - Àlvaro Antônio 
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro -Antônio Júlio- Antônio Pinheiro- Arnaldo 
Canarinho Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Elisa Alves - Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Gilmar Machado - Hely Tarquinio- Ibrahim Jacob Jaime 
Martins - João Batista - João Marques - José Bonifácio -
José Laviola- Kemil Kumaira- Marcelo Cecé- Márcio Miranda 
-Marcos Helênio- Maria José Haueisen- Maria Olivia 
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto 
Amaral - Roberto Luiz Soares - Sebastião Costa - Tarcisio 
Henriques e Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário nas funções 
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
-Submetidos a discussão e votação. são a seguir aprovados. 

cada um por sua vez. regimentalmente, os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Resolução nQs 2.257/94, da 
Comissão de Agropecuária, e 2.268/94, da Mesa da Assembléia 
(-À Promulgação.); e dos Projetos de Lei nQs 2.055/94, da 
Mesa da Assembléia, 2.077/94, do Tribunal de Contas, e 2.271 
e 2.273/94, do Governador do Estado (À sanção.). 

Requerimentos 
- Submetidos a votação, são a seguir aprovados, cada um por 

sua vez, requerimentos do Deputado Tarcísio Henriques (3), 
solicitando regime de urgência para a tramitação dos 
Projetos de Lei nQ 1.911/94, 1.456 e 1.714/93. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotadã a matéria destinada à 1a fase, 

a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a votação 
da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
o Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2Q turno, 

do Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, do Tribunal de 
Justiça, que contém a organização e a divisão judiciárias do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 19. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública. que opina pela aprovação das Emendas nQs 35, 46, 
49, 50, 52, 53, 56, 58, 59 e da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 
26. e pela rejeição das Emendas nQs 25, 27 a 30. 33. 34, 37 
a 39, 41, 43 a 45, 47, 48. 55. 57, e pela prejudicialidade 
das Emendas nQs 20 a 24, 31, 32. 36, 40, 42, 51 e 54. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
nominal, de conformidade com o art. 263, I, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la responderão 
"sim"; os que desejarem rejeitá-la responderão "não". Assim, 
a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200 
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será 
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A Presidência 
informa ao Plenário que vai colocar em votação as Emendas 
nQs 25, 27 a 30, 33, 34, 37 a 39, 41, 43 a 45, 47, 48, 55 e 
57, que receberam parecer pela rejeição. Esclareço ao 
Plenário que os Deputados que quiserem rejeitar as emendas 
já citadas deverão responder "não"; aqueles que quiserem 
aprová-las deverão responder "sim". Com a palavra. o Sr. 1Q-
Secretário. para proceder à chamada de votação nominal. 

O ~r. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.) 
- A chamada de votação nominal respondem "não" os seguintes 

Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão-

Braz- Sebastião Helvécio - Adelmo 
Vilela- Álvaro Antônio -Ambrósio 

Rêmolo Aloise - Elmo 
Carneiro Leão - Aílton 
Pinto - Antônio Carlos 
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Pereira- Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio Pinheiro 
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger 
- Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa 
Alves - Geraldo Rezende- Geraldo Santanna - Gilmar Machado 
- Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João 
Batista - João Marques - José Bonifácio- José Laviola -
Kemil Kumaira- Márcio Miranda- Marcos Helênio- Maria José 
Haueisen Maria Olívia Paulo Pettersen Péricles 
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz 
Soares- Sebastião Costa Tarcísio Henriques e Wilson 
Pires. 
O Sr. Presidente - Votaram "não" 42 Deputados. Nenhum 

Deputado votou "sim". Portanto. estão rejeitadas as Emendas 
nQs 25, 27 a 30, 33, 34, 37 a 39, 41, 43 a 45, 47, 48, 55 e 
57, que receberam parecer pela rejeição. 

Em votação, o destaque à Emenda nQ 17, que recebeu parecer 
pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, desejo saber de 

quem é o destaque à Emenda nQ 17 e, apenas para esclarecer o 
Plenário, o que ela diz. 
O Sr. Presidente- A emenda foi destacada pelo ilustre 

Deputado Bonifácio Mourão. Solicito ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura da emenda. 
O Sr. Secretário (Deputado Raul Messias)- (-Lê:) 
"Emenda nQ 17: Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: A Corte 

Superior compor-se-á de 25 Desembargadores, sendo 13 
indicados pelo critério de antigüidade, e os demais. 
mediante eleição pelo Tribunal Pleno, respeitado o quinto 
constitucional." 

Era o que tinha a ler, Sr. Presidente. 
Questões de Ordem 

O Deputado José Bonifácio Para esclarecer, Sr. 
Presidente, o primeiro problema é que não há acordo para 
votação dessa matéria; o segundo problema, que é preciso 
esclarecer à Casa, é que para que essa emenda seja aprovada. 
é preciso que ela receba 39 votos favoráveis. sem o quê ela 
não estará aprovada. Diante do impasse, Sr. Presidente. o 
dia todo tenho tentado conciliar as facções, sugerindo uma 
outra solução. Infelizmente, as partes não concordaram. 
Fica, aqui, apenas o registro do meu esforço, porque temo 
que uma decisão de um ou de outro lado não irá deixar bem o 
Poder Legislativo. É o que eu queria que v. Exa. 
registrasse. Muito obrigado. 
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente. para que os 

Deputados ficassem mais bem esclarecidos, seria oportuna a 
leitura do art. 17. em sua redação original. para que possam 
compará-lo à emenda. 
o Sr. Presidente 

Secretário que proceda 
o Sr. Secretário - (-
"- Art. 17 A 

Desembargadores mais 
constitucional." 

A Presidência determina 
à leitura do referido artigo. 
Lê:) 
Corte Superior compor-se-á 

antigos, respeitado o 

ao Sr. 

dos 25 
quinto 
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Questão de Ordem 
O Deputado José Bonifácio Sr. Presidente, v. Exa. 

verifica que não vai haver número suficiente para votação do 
projeto. Acho que é preciso suspender ou adiar a reunião, 
para se tentar uma solução que engrandeça este Poder. v. 
Exa. verifica. de plano, que não há 39 Deputados aqui para 
votar. Pode haver número para discussão, mas para votação 
não há. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a questão de ordem 
levantada pelo ilustre Deputado José Bonifácio, esta 
Presidência vai determinar a recomposição de "quorum", para 
que possamos dar prosseguimento à votação dos destaques. Com 
a palavra, o Sr. Secretário, Deputado Elmo Braz, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados; 

portanto, não há número suficiente para continuação dos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Não havendo "quorum" para o 

prosseguimento da reunião, a Presidência a encerra e convoca 
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 29, às 9 
e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. para a 
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia 
a ser publicada, e desconvoca a reun1ao solene de 
encerramento da 4a Sessão Legislativa Ordinária da 12a 
Legislatura, marcada para amanhã, às 15 horas. Levanta-se a 
reunião. 
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Belo Horizonte, sábado, 14 de janeiro de 1994 

ATA 

ATA DA 342a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1994 
Presidência dos Deputados José Ferraz 
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e Maria Olívia 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 1ª Fase: Suspensão e reabertura dã reunião - Chamada 
para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental Votação de requerimentos: Requerimento nQ 
5.495/94, do Deputado Gilmar Machado; aprovação- 2ª Fase: 
Acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Discussão e 
votação de proposições: Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei nQ 2.209/94; requerimento do Deputado Gilmar Machado; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; 
discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Gilmar 
Machado; aprovação; votação das emendas com parecer pela 
aprovação; aprovação; votação das emendas com parecer pela 
rejeição; rejeição; votação das Emendas nQs 3.700 e 3.703 a 
3.705; rejeição- Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1.460/93: aprovação -Discussão. em 2Q turno. dos Projetos 
de Lei nQs 1.114/92 e 1.854/93; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei nQ 12.457; manutenção 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho Bené Guedes 
Sebastião Helvécio- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus 
- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto- Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -Antônio 
Fuzatto- Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio Pinheiro 
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger 
-Bonifácio Mourão- Cóssimo Freitas- Dilzon Melo-Elisa 
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho- Geraldo da 
Costa Pereira -Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo_José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jose Braga - José Laviola - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Kumaira- Marcelo Cecé- Marcos Helênio- Maria Elvira 
-Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro Lobo- Paulo Pettersen 
- Péricles Ferreira - Raul Messias Roberto Amaral 
Roberto Luiz Soares- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
- Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

O Deputado Roberto 
procede à leitura da ata 
sem restrições. 

1ª PARTE 
Ata 

Amaral, 2Q-Secretário "ad hoc", 
da reunião anterior, que é aprovada 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

A Sra. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência passa á 2ª parte da reunião, em sua 1ª fase, com 
discussão e votação de pareceres e votação de requerimentos. 

Suspensão da Reunião 
A Sra. Presidente - Havendo matéria relevante na pauta, a 

Presidência vai suspender a reunião por 30 minutos. para 
aguardar que se configure o "quorum" para sua apreciação, 
nos termos do inciso IV do art. 255 do Regimento Interno. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos 

os nossos trabalhos. 
Chamada para Recomposição de "Quorum" 

O Sr. Presidente - Esta Presidência, tendo em vista que a 
matéria a ser colocada em votação exige "quorum'' regimental. 
vai solicitar do Sr. Secretário, Deputado Sebastião 
Helvécio, que proceda à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. 

Portanto. há "quorum'' para a discussão e a votação da 
matéria da pauta. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 5.495/94, do Deputado 

Gilmar Machado, em que solicita esclarecimentos ao 
Comandante-Geral da PMMG a respeito do Edital de Concurso 
Público para Provimento de Cargos no Quadro de Oficiais 
Capelães da Polícia Militar- para o ano de 1995, publicado 
no "Minas Gerais" de 7/12/94. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

2a Fase 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa á 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Acordo de Lideranças 
Os Líderes de Bancada com assento nesta Casa acordam que 

seja retirado da pauta desta reunião o Projeto de Lei 
Complementar nQ 22/92. 
Sala das Reuniões, 29 de dezembro de 1994. 
Hely Tarquínio, Líder do PP - Agostinho Patrus. Líder do 

BRD - Bonifácio Mourão. Líder do PMDB - Roberto Amaral. 
Líder do PTB - Ibrahim Jacob, Líder do PDT - Gilmar Machado, 
Vice-Líder do PT - Ermano Batista. Líder do PL. 

Decisão da Presidência 
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A Presidência acolhe o acordo e determina a retirada da 
pauta do referido projeto. 
Sala das Reuniões, 29 de dezembro de 1994. 
José Ferraz, Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei nQ 2.209/94, do Governador do Estado, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimentos das empresas 
controladas pelo Estado para o exercício de 1995. A Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela 
aprovação do projeto com as emendas constantes na relação 
anexa, com pareceres pela aprovação, na forma da Subemenda 
nQ 1, ou pela aprovação na forma da Subemenda nQ 2. Opina 
ainda pela rejeição ou pela prejudicialidade das emendas 
também listadas na referida relação, cujo parecer aponta 
nesse sentido. Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado 
Gilmar Machado, que solicita destaque para as Emendas nQs 
3.700, 3.703, 3.704 e 3.705. A Presidência defere o 
requerimento, em conformidade com o inciso XVII do art. 244 
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaques. Para encaminhá-lo, tenho o prazer de passar a 
palavra ao ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, que 
disporá de cinco minutos, tendo em vista que o projeto se 
encontra em regime de urgência. 

O Deputado Antônio Carlos Pereira Sr. Presidente, 
agradeço a liberalidade dos cinco minutos. É um pouco como 
cumprir rituais: um ritual não muito estimulante esse nosso. 
tanto assim que, na reunião de ontem, quando íamos discutir 
o orçamento, este Plenário estava rigorosamente vazio. Nem o 
nosso relator se encontrava presente, dada a importância 
desse orçamento. Gostaria de falar sobre isso: a importância 
do orçamento. Antes, vou-me permitir consumir um pouco 
desses longos cinco minutos - e não poderei ficar mais 
tempo, porque tenho outros assuntos a tratar - para fazer 
uma observação sobre o orçamento. 
A Assembléia de Minas definitivamente não pode reclamar da 

sorte. Não podemos afirmar que a vida tem sido madrasta. 
Tivemos inúmeras oportunidades de afirmar a legitimidade, a 
necessidade e a importância deste Poder. Em alguns momentos. 
creio até que acertamos. 

Há poucos dias a Assembléia, numa solenidade rápida mas de 
grande importância, encaminhou ao Executivo dois projetos. 
que foram fruto de um processo que entendemos ser o caminho 
para a construção de projetos. Lembramos as palavras de 
nosso Presidente, que dizia que era terminado o tempo de 
projetos solitários. O que fazíamos era mostrar que o 
projeto de lei efetivamente tem de nascer como fruto da 
integração. de setores sociais e de outros fatores, e não 
apenas da ação exclusiva e individual de determinado 
parlamentar. 
Entregávamos, naquele momento, um projeto de política 

cultural e um de saneamento básico do Estado. Grande 
momento! Importante momento! Houve outros recentes que deram 
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sinal de grandeza, como a anistia a Bambirra. Dazinho e 
outros. Do processo de audiências públicas, com todos os 
seus 1 imites, não há como negar a importância. Poderíamos 
citar vários outros. 
Simultaneamente- e aí a incidência na questão do orçamento 

- a Assembléia tem tomado decisões que põem por terra todos 
esses acertos. E aí, com muita sinceridade, com muita 
franqueza: não adianta o esforço todo de "marketing" para a 
melhoria de imagem. Com isso, Deputado Baldonedo Napoleão, 
não quero criar polêmica, de forma nenhuma, com relação à 
sua fala de ontem. Estou para dizer isso aqui há muito 
tempo; só não o havia feito até hoje por causa dos 
adiamentos de nossas pautas, pelo que não sou responsável. 

Mas, por mais que se trabalhe, por mais que se tente 
amoldar e melhorar a imagem de alguém ou de alguma coisa. 
ela tem que estar calcada em fatos, tem que estar calcada em 
exemplos, tem que estar calcada na realidade. Há uma frase 
antiga- acho até que é de uma peça de Shakespeare; não tive 
condição de conferir -que diz o seguinte: "Não basta que a 
mulher de César seja honesta; tem também que parecer 
honesta." Creio que, na ação política, o que vale é o 
inverso disso: não nos basta parecer honestos, ser1os e 
transparentes. Isso tem que ser reafirmado na prática do 
cotidiano. 

E haja maquiagem! (Nos tempos da minha avó, da minha mãe, 
usavam-se aqueles cremes todos da Helena Rubinstein, da 
Elizabeth Arden.) Haja maquiagem para encobrir ou disfarçar 
decisões que são aqui tomadas e que confrontam, de forma 
brutal, com a tentativa de melhoria da imagem do Poder 
Legislativo. Se concedemos a anistia a Dazinho, a Bambirra e 
a outros - um momento grande, importante para a Assembléia -
, aprovamos, ao mesmo tempo, aquele artigo - vou precisar 
usar uma palavra pesada, mas é a melhor que me ocorre -, 
execrável de conceder privilégios aos Deputados que vão 
ocupar cargo de Secretário. No mesmo momento em que fazemos 
a entrega de projetos que contaram com a participação da 
sociedade, como foi o das subvenções sociais, patrocinado 
por essa Assembléia e cuja participação foi maior ainda pela 
polêmica que provocava na época, pegamos o mesmo processo e, 
solenemente, o jogamos no lixo. Ao mesmo tempo que falamos 
que é importante a transparência, fazemos uma sessão 
secreta. Com isso. não quero me reportar a questiúnculas de 
disputa paroquiana e muito menos, quero deixar bem claro, a 
questões de liberdade de opinião. como a do Deputado Geraldo 
Rezende e a de outro Deputado, pois acho que isso é 
prerrogativa parlamentar. Há, entretanto, casos tenebrosos, 
para dízer o mínimo aqui. E, em nome da corporação, varre-se 
todo o lixo para debaixo do tapete. 
Estou pegando poucos exemplos - sei que o meu tempo já se 

esgotou - para chegar ao orçamento, orçamento que deveria 
ser peça de planejamento; orçamento que deveria ser 
explicitação de prioridades; orçamento que deveria ser 
mecanismo que concedesse a nós, do Poder Legislativo, e 
principalmente à sociedade a possibilidade de discernir o 
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que é mais ou menos importante, o que está sendo feito e o 
que não está, e cobrar o final e fazer avaliações. Mas não. 
Não vou usar aqui a imagem mais do que surrada, batida e 
gasta da péssima discussão do orçamento. É bom lembrar que o 
orçamento atual reedita os anteriores, ou seja, faz 
atualizações de valores, alguns acertos conjunturais, mas, 
na sua essência, o orçamento de 95 é igual ao de 94, que, 
por sua vez, é igual ao de 93, e por ai vai. Só são feitas 
atualizações. E por quê? Porque acabamos entrando num jogo, 
numa prática que nega uma das conquistas democráticas da 
Constituição atual, que é podermos opinar e trabalhar sobre 
o orçamento. 

Sou daqueles que têm a convicção de que o Legislativo hoje 
não tem, e não terá nunca, capacidade de discutir em pé de 
igualdade o orçamento. Parece-me até que não é sua função 
fazer isso. Acredito que a melhor forma de fazer embargos ao 
orçamento seria discutir seus projetos e suas prioridades 
globais. Para isso o Legislativo tem estrutura, sim, mas não 
vou sonhar tanto, não quero chegar tão longe. Quero apenas 
sair do que fizemos aqui, que foi nada mais nada menos que 
um rateio de abstrações. A partir do momento que nenhum de 
nós tem a responsabilidade de saber quanto custa um 
hospital, uma estrada, uma ponte ou uma escola, onde está a 
seriedade desse processo? Em um orçamento familiar, se uma 
pessoa vai comprar um fogão no final do mês, ela vai ter que 
decidir de onde vai cortar recursos para viabilizar o fogão 
n~vo. Isso só não se exige no Estado, na administração 
publica. Aqui podemos propor mundos e fundos: um real, um 
cruzado, qualquer coisa, porque não há base de realidade. O 
mecanismo das janelas acaba descaracterizado. 

No mérito, apresentamos duas emendas de texto. Essas duas 
emendas estão em consonância com o discurso de todo mundo. 
Todas as forças políticas do Estado afirmam isso, porque o 
problema das desigualdades sociais foi discutido à exaustão 
no último processo eleitoral. o Deputado Wilson Pires. 
sistematicamente, ocupa essa Tribuna para falar do 
Jequitinhonha, do Mucuri, de São Mateus, regiões carentes do 
Norte de Minas. Compartilho com ele essa idéia. Qual o 
objetivo da nossa emenda? Nosso objetivo era que o Estado, 
ao fazer um investimento, levasse em conta as desigualdades 
regionais. Isso me parece acaciano, límpida e 
cristalinamente óbvio. Mas, infelizmente, não foi essa a 
compreensão. Dai, não se faz o debate do conteúdo, somente 
se faz o debate de filigranas, sob a alegação de que não é 
próprio do orçamento, que é da LDO. Tudo cabe no orçamento, 
mas um critério mínimo, óbvio, elementar, que leve em conta 
as desigualdades brutais que temos no Estado, não pode ser 
incorporado. 
Foi também exaustivamente discutida, nesse último ano, a 

questão de geração de empregos. Todos os candidatos ao 
governo falaram que temos que gerar empregos. Basta uma 
emenda singela, que estabeleça que os investimentos a serem 
feitos levem em conta sua capacidade maior ou menor de gerar 
emprego. É claro que isso não seria critério exclusivo. Há 
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outras variáveis envolvidas, mas me parece um critério 
razoável. Não se trata aqui de fazer o destaque de nossa 
autoria. Interessa-me fazer o debate político em torno 
disso. Por que o orçamento de Minas não explícita 
diretrizes? Por que o orçamento de Minas não deixa claras 
suas prioridades? Por que o orçamento de Minas não tem a 
coragem pol itica de dizer que determinado tema será o 
principal e que, em nome disso, temos que cortar parte de 
outros? Não conhecemos a escolha, não conhecemos a opção. 

Nossa Bancada tem sempre votado favoravelmente aos projetos 
orçamentários, a partir do raciocínio de que têm 
consistência. Se, no limite, votássemos contra e todos nos 
acompanhassem, não haveria orçamento. Depois de quatro anos, 
cheguei à conclusão de que, com ou sem orçamento, não se 
muda absolutamente nada, porque o Executivo tem a 
prerrogativa de fazer tudo. Ainda que eu seja pelo sagrado 
direito de espernear e ranger dentes, gostaria de dizer que, 
a prevalecer o orçamento nos termos em que está, a Bancada 
do Partido dos Trabalhadores vai votar contra, ainda que 
seja para marcar posição e servir de alerta para o futuro. 
Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Para encaminhar a votação, com a 

palavra, o Deputado Gilmar Machado. Tendo em vista que o 
projeto se encontra em regime de urgência, lembro que dispõe 
de apenas 5 minutos. 

O Deputado Gilmar Machado* -Sr. Presidente, Sra. Deputada, 
Srs. Deputados, não vamos nos estender, porque o companheiro 
Carlão fez, inicialmente, a abordagem das razões que estão 
nos levando a votar contra esse orçamento. É lamentável que 
tenhamos de assistir a um trabalho de cópia de outros 
orçamentos, feito pela pasta do Planejamento. Este é um 
Estado grande e forte, que começa a levantar a cabeça diante 
do governo federal, já que, infelizmente, tivemos um 
desgoverno durante a gestão Newton Cardoso e, com o Dr. 
Hélio Garcia, tivemos um governo que se curvou ante 
Brasília, omitiu-se, calou-se no fechamento da MinasCaixa, 
aceitou todos os planos sem questionamento. e Minas começou 
a sumir do cenário nacional. 

Felizmente, o povo mineiro começa a erguer a cabeça, 
querendo espaço no contexto nacional em virtude da força do 
nosso Estado. Ao mesmo tempo que tal situação está 
ocorrendo, percebemos que ainda existem aspectos que 
precisam ser mudados. 

Não é possível a Secretaria do Planejamento fazer apenas 
cópia de orçamentos. mudando valores para adequá-los à nova 
realidade financeira do Pais. É preciso que tenhamos, de 
fato. um orçamento do Estado. O orçamento é o momento 
importante para se definirem as prioridades do Estado e o 
que será feito, para que não tenhamos de ficar assistindo-
como agora -a um Governo praticamente paralisado durante 
três anos e meio, com algumas obras sendo entregues nos 
últimos seis meses. Não é mais possível conviver com tal 
situação. É necessar1o que no orçamento se estabeleçam os 
critérios, as obras prioritárias e onde o Governo irá 
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investir, possibilitando o crescimento de algumas regiões, a 
geração de empregos e a fixação do indivíduo na sua própria 
região. Assim, diminuir-se-ia a concentração nos grandes 
municípios- em especial na região metropolitana- e suas 
conseqüências de aumento da criminalidade, da violência e 
dos meninos de rua. 

É fundamental que o ~r~amento ~~ja uma peça que garanta o 
desenvolvimento de var1as reg1oes do Estado. Algumas 
precisam de investimentos maiores, e temos de discutir isso. 
Não é porque o parlamentar representa, por exemplo, o 
Triângulo Mineiro, que não irá compreender que é fundamental 
o investimento pesado nas regiões do vale do Jequitinhonha e 
do Mucuri, que dependem urgentemente de desenvolvimento e da 
fixação do homem naquele espaço. 

É necessária a compreensão de que somos Deputados do 
Estado, não apenas de uma cidade ou de uma região. 
Precisamos de uma nova visão. Espero que, a partir de 1995, 
iniciemos um novo processo, em que vigore o entendimento de 
que somos Deputados do Estado, e não simplesmente Deputados 
regionais e paroquiais. Espero também que possamos ter um 
novo debate sobre o orçamento. baseado em critérios sérios, 
fixando-se as prioridades em que o Estado venha a investir. 
Temos de eliminar o orçamento constituído apenas por janelas 
e a prática de se mandarem ofícios para as Câmaras 
Municipais para que se venha a dizer que nós é que estamos 
pedindo alguma obra para determinada cidade. O orçamento não 
é isso. 

Para concluir, vou falar sobre duas emendas. Ontem, 
iniciamos nossa abordagem sobre o crédito suplementar. 
Quando tínhamos uma economia inflacionária, o crédito 
suplementar ficava em 25%, o que significa que o Governador 
poderia mexer em 1/4 do orçamento com a maior liberdade. 
Entendemos que, em uma economia mais estável - e o próprio 
Governo o reconhece -. quando se envia o orçamento, não é 
mais possível manter o crédito suplementar nessa ordem. O 
terceiro maior orçamento do País - da Prefeitura de São 
Paulo , na administração da Erundina, previa crédito 
suplementar de 5%. Hoje, naquele Estado, discute-se o seu 
aumento para 15%. Nós entendemos que Minas Gerais teria 
tranqüilidade para trabalhar com crédito suplementar em 
torno de 15%. Em razão disso, apresentamos a Emenda nQ 
3.705. Para finalizar, quero referir-me à emenda do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. Fala-se sempre que saúde é 
fundamental. mas no momento de concretizar ações. parece não 
existir esse entendimento. O Deputado Adelmo Carneiro Leão 
coloca, em sua emenda, exatamente o que foi dito pelo 
Governador eleito, Eduardo Azeredo, que comprometeria 10% do 
orçamento em saúde. Lamentavelmente. a emenda foi rejeitada. 
Por essa razão e por outras já abordadas, é que a Bancada do 
Partido dos Trabalhadores se coloca contrária à cópia de 
orçamentos, como o apresentado durante o ano de 1994. 
Obrigado. 
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos 

para encaminhar a votação, a Presidência vai submeter a 
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matéria a votação no Plenário. Em votação, o Projeto nQ 
2.209/94, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as emendas que receberam parecer pela aprovação. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas, com o voto em branco do Deputado Gilmar 
Machado. Registre-se sua votação. Em votação, as emendas que 
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Vamos 
colocar em votação as emendas destacadas pelo ilustre 
Deputado Gilmar Machado. Em votação, a Emenda nQ 3.700, que 
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda nQ 3.703, que também recebeu parecer pela 
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 
3.704, que, da mesma forma que as anteriores, recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda nQ 3.705, que também recebeu parecer pela rejeição. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno único, 
o Projeto de Lei nQ 2.209/94 com as seguintes Emendas nQs *, 
as Emendas nQs *, na forma das subemendas que receberam o nQ 
1, as Emendas nQs *, na forma das subemendas que receberam o 
nQ 2, sendo rejeitadas as Emendas nQs *, prejudicadas as 
Emendas nQs * e retiradas as Emendas nQs *. À Comissão de 
Redação. 
* - As emendas ao Projeto de Lei nQ 2.209/94 aprovadas, bem 

como as aprovadas na forma das subemendas que receberam os 
nQs 1 e 2, as rejeitadas, as prejudicadas e as retiradas, 
foram publicadas na edição de 3/1/95, nas págs. 29, col. 4, 
e 30. co 1 s. 1 e 2. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.460/93, do 

Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe sobre o controle 
e fiscalização da execução orçamentária do Estado. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

A seguir. são submetidos à discussão e votação e 
aprovados em 2Q turno, na forma do vencido em 1Q turno, cada 
um por sua vez, os Projetos de Lei nQs 1.114/92, do Deputado 
Marcos Helênio, que institui a gratuidade do registro de 
nascimento e da certidão de óbito. e 1.854/93, do Deputado 
Marcos Helênio, que dispõe sobre a publicidade da tabela de 
custas e emolumentos do Estado de Minas Gerais nos cartórios 
extrajudiciais. (À Comissão de Redação.) 

O Sr. Presidente - Discussão. em turno único, do Veto Total 
à Proposição de Lei nQ 12.457, que dispõe sobre o ingresso 
gratuito de pessoas com idade superior a 65 anos nos 
estádios e praças de esporte administrados pela 
Administração de Estádios de Minas Gerais ADEMG. A 
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, 
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o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação, por escrutínio 
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Para 
escrutinadores convida os Deputados Antônio Júlio e Ailton 
Vilela. Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio, para 
proceder à chamada dos Deputados para a votação do veto. 
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem 
manter o veto deverão votar "sim" e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o 
veto; "não" rejeita o veto. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
José Ferraz -José Militão- Sebastião Helvécio- Adelmo 

Carneiro Leão -Agostinho Patrus- Aílton Vilela- Álvaro 
Antônio- Ambrósio Pinto- Antônio Genaro- Antônio Júlio-
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas-
Ermano Batista Francisco Ramalho Geraldo da Costa 
Pereira- Geraldo Rezende- Gilmar Machado- Hely Tarquínio 
-Homero Duarte - Ibrahim Jacob João Batista João 
Marques- Jorge Eduardo- José Braga- José Laviola- Kemil 
Kumaira- Márcio Miranda -Maria Olívia- Mauri Torres-
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira Roberto Amaral 
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila -
Wilson Pires. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" nove Deputados; votaram 
"não" 34 Deputados. Está, portanto, mantido o veto. Oficie-
se ao Governador do Estado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 
* -Sem revisão do orador. 

COMUNICAÇÃO 
-O Sr. Presidente despachou, em 13/1/95, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado José Militão, dando ciência do falecimento da 

Sra. Agrícola dos Reis Vieira, em 5/1/95, em Caeté. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 2.263/94 
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Saúde e Ação Social, de Administração Pública e de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

epígrafe, enviado à Assembléia Legislativa por meio da 
Mensagem nQ 552/94, autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Sistema Estadual de Medicina de Urgência - SEMUR - e dá 
outras providências. 

Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, a 
proposição, publicada em 14/12/94, tramita em regime de 
urgência, tendo sido distribuída às Comissões 
supramencionadas para. em reunião conjunta, receber parecer. 
Esta Comissão passa, pois, ao exame dos aspectos jurídico, 

constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A eficácia dos serviços públicos de saúde tem sido 

largamente questionada pela sociedade. Há mesmo consenso 
generalizado de que as políticas de saúde adotadas pelo 
Estado devem ser reformuladas com a máxima urgência, de modo 
a garantir a necessária melhoria de qualidade dos serviços 
médicos e hospitalares oferecidos à população. 

O objetivo da proposição em apreço é, justamente. iniciar 
um processo de modernização da gestão dos serviços de saúde 
oferecidos pelo Estado mineiro. Pretende-se instituir, na 
modalidade de serviço social autônomo, o Sistema Estadual de 
Medicina de Urgência - SEMUR -, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, que deverá prestar serviços de 
assistência médica gratuita à população desta Capital e da 
região metropolitana e, ainda, desenvolver atividades de 
caráter educacional e de pesquisa. 

Assim, com fulcro no inciso v do art. 14 da Constituição 
mineira, concebe-se uma inovadora entidade de direito 
privado, integrante da administração pública indireta do 
Estado e dotada de instrumentos mais adequados para 
desempenhar com rapidez e eficiência suas atividades. 

Para a composição do referido sistema, o projeto autoriza o 
desmembramento do Hospital João XXIII, que atualmente 
pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG. Ele passa a denominar-se Hospital de Pronto Socorro 
João XXIII e integrará o SEMUR na qualidade de unidade 
central, cabendo-lhe exercer as funções e as atividades de 
caráter normativo e prestar os serviços de atendimento 
nosocomial e ambulatorial. 
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Por outro lado, a propos1çao prevê a realização de contrato 
de gestão, a ser celebrado entre o Estado de Minas Gerais e 
o SEMUR, visando a assegurar a plena autonomia técnica. 
administrativa e financeira do mencionado sistema. Conforme 
exige o art. 73 da Constituição do Estado. foram 
introduzidos mecanismos de acompanhamento, controle e 
avaliação da execução do contrato em questão. 
A matéria insere-se entre aquelas de iniciativa privativa 

do Governador do Estado, nos termos da alínea "e" do inciso 
III do art. 66 da Carta mineira. Além do mais, conforme 
estabelece o art. 90, XIV, da mesma Carta. compete 
privativamente ao Governador do Estado dispor sobre a 
organização e a atividade do Poder Executivo. 
Sendo assim, no que diz respeito à competência e à 

iniciativa, o projeto em comento coaduna-se com os 
imperativos constitucionais. A proposição atende, também, 
aos princípios consignados pelos arts. 186 a 191 da 
Constituição Estadual e não contraria as disposições da Lei 
nQ 8.080, de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde -
sus. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
2.263/94 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente- Célio de Oliveira, relator 

Antônio Júlio -Maria Elvira- Bernardo Rubinger- Adelmo 
Carneiro Leão (voto contrário). 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso de suas atribuições 
constitucionais, enviou a esta Casa, por meio da Mensagem nQ 
552/94, para apreciação. o Projeto de Lei nQ 2.263/94, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir o Sistema Estadual de 
Medicina de Urgência - SEMUR - e dá outras providências. 
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta 
Comissão, em regime de urgência e em reunião conjunta, para 
receber parecer sobre o mérito, em obediência ao que dispõe 
o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame reveste-se da maior importância, não 

só pelo assunto a que se refere, mas, sobretudo, por se 
ocupar de um problema crônico da assistência à saúde: os 
atendimentos emergenciais na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 
A escolha da localização geográfica do sistema que se 

pretende implantar é plenamente justificável. tendo em vista 
o grande fluxo de pacientes de localidades vizinhas para a 
Capital, em busca de atendimento imediato. que, por razões 
diversas, não pode ser prestado, atualmente, em suas 
regiões. 
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Mesmo que esse fator não fosse considerado, a deficiência e 
a precariedade dos serviços prestados no grande conglomerado 
urbano em que se situa a Capital já justificariam a 
instalação prioritária de um sistema de atendimento dessa 
natureza na região. desde que não se perca de vista a 
necessidade da interiorização dos serviços médicos. 
O SEMUR traz como inovação o uso de práticas modernas de 

administração, sem contrariar, contudo, o previsto na Lei nQ 
8.080, de 1990 - a lei do SUS -, e abriga em sua organização 
um dos mais atuais modelos de gerenciamento, que é o 
contrato de gestão, colocando. como prestador de serviços, o 
serviço social autônomo, de caráter privado, de forma a 
oferecer ao cidadão a assistência que as entidades de 
natureza pública não têm sido capazes de proporcionar. 

Integrando as ações do Estado e do município, o novo 
sistema terá como órgãos superiores de administração um 
conselho e uma diretoria. O Conselho Administrativo, 
responsável por ações de natureza normativa, consultiva e de 
controle, será formado, entre outros, por membros de 
diversos órgãos e entidades, garantindo-se, portanto, 
participação mais ativa da sociedade. 
O SEMUR apresentará, ainda, anualmente, à Secretaria da 

Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado relatório sobre a 
execução de seus serviços. 

Como é de amplo conhecimento, um dos principais problemas 
do Sistema Único de Saúde é a escassez de recursos humanos. 
Com as mudanças introduzidas pela instalação do novo 
sistema, acreditamos que essa questão, se não for resolvida, 
pelo menos terá seus efeitos minimizados, tendo em vista os 
critérios adotados para a contratação de pessoal, que 
prevêem, entre outros requisitos, o cumprimento de jornada 
integral de trabalho e o regime de dedicação exclusiva. 
Oferece, também, o novo sistema, a opção de os atuais 
servidores do Hospital João XXIII a ele se integrarem, caso 
lhes seja conveniente. 
Vemos, pois, como oportuna a aprovação do projeto em exame, 

acreditando que a aplicação das medidas por ele preconizadas 
contribuirá para elevar o padrão de saúde do povo mineiro. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 2.263/94 no lQ turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Adelmo 

Carneiro Leão (voto contrário) Wilson Pires (voto 
contrário). 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, encaminhado à 
Assembléia Legislativa por meio da Mensagem nQ 552/94, o 
projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Sistema Estadual de Medicina de Urgência - SEMUR 
- e dá outras providências. 
Publicada em 14/12/94, a matéria, com tramitação em regime 

de urgência, foi distribuída a esta Comissão, em virtude de 
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requerimento do Deputado Gilmar Machado, para, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103 do Regimento Interno, receber 
parecer. 

Fundamentação 
A criação do SEMUR constitui fato de indiscutível 

relevância, conforme argumenta o Governador do Estado na 
mensagem que encaminha o projeto em exame. 

As ações do poder público na área de saúde e em especial no 
campo do atendimento de urgência devem ser amplas, rápidas e 
eficientes, pois envolvem, muitas vezes, a garantia do 
direito à vida, o maior dos direitos individuais consagrados 
pelo ordenamento constitucional brasileiro. 
A nova estrutura adotada para o atendimento de urgência, 

inovando na forma de administração de bens e pessoal, vem 
contemplar alguns dos requisitos acima mencionados, além de 
possibilitar maior flexibilidade no tratamento das questões 
salarial e de pessoal. Ao escolher a forma do serviço social 
autônomo, consagrada pela sua prática em entidades como o 
SESI, o SENAI, o SENAC e na Associação das Pioneiras 
Sociais, regulamentada pela Lei nQ 8.246, de 22/10/91. e 
pelo Decreto nQ 371, de 20/12/91, o Estado de Minas Gerais 
adota as mais modernas tendências administrativas, que 
preconizam a descentralização e a flexibilização 
administrativas. 
O projeto em exame apresenta, no entanto, alguns pontos que 

requerem melhor exame e mais adequado tratamento 
legislativo, para que sejam evitados problemas futuros. Um 
deles diz respeito à constituição do patrimônio da nova 
entidadé, que tem tratamento contraditório no corpo do 
projeto. 
Outro ponto que merece redobrada atenção diz respeito à 

política de pessoal, que engloba também o processo de 
absorção de pessoal ora lotado na FHEMIG. Presume-se. pela 
leitura do projeto e pela própria experiência prática, que o 
SEMUR procurará aproveitar pessoal especializado ora em 
exercício no Hospital João XXIII. Entretanto, podem ocorrer 
problemas relativos ao posicionamento dos servidores, à sua 
aposentadoria e ao seu direito à estabilidade, na medida em 
que esses servidores deverão optar entre a permanência no 
regime estatutário ou a inclusão no regime celetista. 
Para sanar alguns desses problemas. emendas deverão ser 

apresentadas ao projeto, em etapa posterior de sua 
tramitação. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.263/94 no 1Q 

turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas. Presidente - Agostinho Patrus, relator 

Célio de Oliveira- Antônio Carlos Pereira (voto contrário) 
-Wilson Pires (voto contrário). 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame 
autoriza o Executivo a instituir o Sistema Estadual de 
Medicina de Urgência - SEMUR - e dá outras providências. 

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 
Posteriormente. a Comissão de Saúde e Ação Social opinou 

pela aprovação do projeto na forma proposta. 
Em seguida, a Comissão de Administração Pública manifestou-

se pela aprovação da proposição em sua forma original. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão a fim de receber 

parecer. 
Fundamentação 

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário. 
Observamos, ainda, que 

alcance social, merecendo 
a matéria reveste-se 
prosperar nesta Casa. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do 
Lei nQ 2.263/94 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas. Presidente - Agostinho Patrus, 

Antônio Carlos Pereira- Wilson Pires. 

de grande 

Projeto de 

relator 
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Belo Horizonte. sábado, 21 de janeiro de 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
22/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, de autoria do 

Tribunal de Justiça, que contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2Q 
turno com as Emendas nQs 1 a 16, 19, 35, 46, 49, 50, 52, 53, 
56, 58, 59 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 26 ao vencido no 
1Q turno. 
Vem, agora, o projeto a esta 

segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 
Interno. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 22/92 
Contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Livro I 
Das Circunscrições e dos órgãos de Jurisdição 

Título I 
Das Circunscrições 

Art. 1Q -O território do Estado. para a administração da 
justiça, dividir-se-á em circunscrições, comarcas, distritos 
e subdistritos. 

Art. 2Q -A comarca constituir-se-á de 1 (um) ou mais 
munlClPlOS, em área contínua, sempre que possível, e terá 
por sede a do município que lhe der o nome. 

§ 1Q As comarcas poderão constituir circunscrição 
judiciária, conforme se dispuser em lei. 

§ 2Q - As comarcas poderão subdividir-se em distritos e 
subdistritos. 

Art. 3Q -O distrito e o subdistrito judiciários serão 
constituídos de distrito e de subdistrito administrativos, 
assim criados em lei. 
Art. 4Q -São requisitos para a criação e a instalação de 

comarcas: 
I - para a criação: 
a) população mínima de 15 (quinze) mil habitantes na 

comarca; 
b) número de eleitores superior a 8 (oito) mil na comarca; 
c) receita tributária mínima da comarca igual ao dobro da 

exigida para a criação de município no Estado; 
d) movimento forense anual, nos municípios que compõem a 

comarca, de, no m1n1mo, 200 (duzentos) feitos judiciais, 
conforme estabelecer resolução da Corte Superior; 

II - para a instalação: 
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a) edifícios públicos de domínio do Estado com capacidade e 
condições para a instalação de fórum, cadeia pública e 
quartel do destacamento policial; 

b) concurso público para provimento dos cargos que comporão 
a Secretaria do Juízo, devidamente homologado. 

Parágrafo único - A comprovação dos requisitos far-se-á, 
conforme o caso, por meio de certidões expedidas pelas 
repartições públicas competentes ou por inspeção, "in loco", 
do Corregedor-Geral de Justiça. 
Art. 5Q Entregue a documentação prevista no artigo 

anterior, o Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção "in 
loco" e apresentará relatório circunstanciado, dirigido à 
comissão própria, opinando sobre a criação ou a instalação 
da comarca. 

§ 1Q - Se a Corte Superior decidir pela criação da comarca, 
elaborará projeto de lei, encaminhando-o á Assembléia 
Legislativa; se decidir pela instalação, expedirá resolução, 
determinando-a. 

§ 2Q -Publicada a resolução, o Presidente do Tribunal de 
Justiça designará data para a audiência solene de 
instalação, que será presidida por ele ou por Desembargador 
especialmente designado. 

§ 3Q -Da audiência lavrar-se-á ata. em livro próprio, 
extraindo-se cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de 
Justiça, ao Tribunal de Alçada, á Corregedoria-Geral de 
Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do 
Estado e à Assembléia Legislativa, destinando-se o referido 
1 ivro à lavratura de termos de exercício de magistrados da 
comarca. 
Art. 6Q Quando se verificar, dos assentamentos da 

Corregedoria-Geral de Justiça, que a comarca, por 3 (três) 
anos consecutivos, deixou de atender aos requisitos mínimos 
que justificaram a sua criação, será ela suspensa por 
resolução da Corte Superior, até sua extinção por lei, 
anexando-se seu território a outra ou a outras comarcas, 
observada a exigência de continuidade de área. 

§ 1Q - No prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
suspensão de que trata o "caput" deste artigo, o Tribunal de 
Justiça encaminhará à Assembléia Legislativa proposta de 
extinção da comarca. 

§ 2Q Enquanto pendente a providência referida no 
parágrafo anterior, fica vedada qualquer elevação ou criação 
de comarca. 

Art. 7Q -A Comarca de Belo Horizonte é de entrância 
especial, e as demais serão classificadas como de entrância 
final, intermediária ou inicial. 

§ 1Q - A classificação das comarcas do Estado e a relação 
dos municípios que as compõem são as constantes. 
respectivamente, nos Anexos I e II desta lei. 
i 2Q - Para os efeitos de comunicação dos atos processuais, 

2 (duas) ou mais comarcas contíguas poderão, mediante lei, 
ser reunidas a fim de constituírem 1 (uma) comarca 
integrada. 
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§ 3Q - Para a constituição da comarca a que se refere o 
parágrafo anterior, observar-se-ão as seguintes condições: 

I - distância máxima de 100Km (cem quilômetros) entre as 
sedes das comarcas contíguas; 

II - bom estado das vias de comunicação. 
Título II 

Dos Órgãos de Jurisdição 
Art. 8Q -O Poder Judiciário será exercido pelos seguintes 

órgãos: 
I - Tribunal de Justiça; 
II - Tribunais de Alçada; 
III- Tribunal e Conselhos de Justiça Militar; 
IV- Tribunais do Júri; 
v - Juízes de Direito; 
VI - Juizados Especiais. 
§ 1Q - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, sendo fundamentadas todas as suas decisões, 
sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público 
o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. 

§ 2Q -As decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão 
especial. 

§ 3Q -Ressalvado o disposto no art. 9Q desta lei, em cada 
comarca haverá 1 (um) Juiz de Direito, Tribunal do Júri e 
outros órgãos que a lei instituir. 

§ 4Q - A Corte Superior determinará a instalação, na 
Capital e no interior do Estado, dos órgãos jurisdicionais 
instituídos por lei. 
Art. 9Q- Servirão nas comarcas: 
I- de Belo Horizonte, 112 (cento e doze) Juízes de 

Direito, sendo 91 (noventa e um) titulares de varas, 6 
(seis) Juízes-Corregedores e 15 (quinze) Juízes Auxiliares. 
com funções de substituição e cooperação; 

II - de Juiz de Fora, 18 (dezoito) Juízes de Direito; 
III - de Uberlândia, 14 (quatorze) Juízes de Direito; 
IV - de Contagem e Uberaba, 12 (doze) Juízes de Direito; 
V - de Governador Valadares, 10 (dez) Juízes de Direito; 
VI - de Montes Claros, 8 (oito) Juízes de Direito; 
VII -de Divinópolis, 7 (sete) Juízes de Direito; 
VIII -de Betim, Ipatinga, Poços de Caldas e Teófilo Otôni. 

6 (seis) Juízes de Direito; 
IX - de Barbacena, Cataguases e Sete Lagoas, 5 (cinco) 

Juízes de Direito; 
X- de Araguari, Conselheiro Lafaiete. Ituiutaba, Passos, 

Pouso Alegre e Varginha, 4 (quatro) Juízes de Direito; 
XI - de Caratinga, Coronel Fabriciano, Formiga, Itabira, 

Itajubá, Itaúna, Lavras, Manhuaçu, Muriaé, Pará de Minas. 
Patos de Minas, Patrocínio, Ponte Nova, Santa Luzia, São 
João del-Rei, Três Corações, Ubá e Viçosa, 3 (três) Juízes 
de Direito; 
XII - de Além 

Bocaiúva, Campo 
Paraíba, Alfenas, Almenara. Araçuaí, Araxá, 

Belo, Carangola, Congonhas, Curvelo, 
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Diamantina, Frutal. Guaxupé, Janaúba, Januária, João 
Monlevade, Lagoa Santa, Leopoldina, Mantena. Monte Carmelo, 
Nanuque, Nova Lima. Ouro Preto, Paracatu, Pedro Leopoldo. 
Pirapora, Pitangui, Piuí, Santa Rita do Sapucaí, Santos 
Dumont, São Francisco, São Lourenço, São Sebastião do 
Paraíso, Timóteo, Unaí, Vespasiano e Visconde do Rio Branco. 
2 (dois) Juízes de Direito. 

§ 1Q - A Corte Superior, mediante resolução. fixará a 
distribuição de competência das varas previstas neste 
artigo. 

§ 2Q As varas de mesma competência são numeradas 
ordinal mente. 

f 3Q - A instalação das varas criadas nesta lei será 
determinada em resolução do Tribunal de Justiça, de acordo 
com a necessidade da prestação jurisdicional. 

§ 4Q -Os Juízes de Direito Substitutos, em número de 150 
(cento e cinqüenta), terão sede na Comarca de Belo 
Horizonte. 

f SQ A Corte Superior poderá, mediante resolução. 
determinar a redistribuição dos feitos em curso nas 
comarcas, obedecidas as normas processuais. 

§ 6Q - Na Comarca de Belo Horizonte, resolução da Corte 
Superior poderá estabelecer a localização de varas regionais 
cíveis e criminais, com área delimitada. 

§ 7Q - A Comarca de Belo Horizonte contará 4 (quatro) varas 
na região do Barreiro e 4 (quatro) varas na região de Venda 
Nova. 

§ 8Q - As varas e as comarcas criadas por esta lei serão 
instaladas pelo Tribunal de Justiça, verificadas as 
condições de funcionamento. 

Livro II 
Dos Tribunais e dos Juízes Comuns 

Titulo I 
Do Tribunal de Justiça 

Capitulo I 
Da Constituição 

Art. 10 -O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o território do Estado, compor-se-á de 44 
(quarenta e quatro) Desembargadores, dos quais 1 (um) será o 
Presidente, 2 (dois) os Vice-Presidentes e 1 (um) o 
Corregedor-Geral de Justiça. 

§ 1Q - Os Desembargadores não-titulares de cargo diretivo 
comporão as Câmaras, segundo dispuser o Regimento Interno. 

§ 2Q - 1/5 (um quinto) dos lugares do Tribunal será 
preenchido por advogados e membros do Ministério Público, 
computando-se como unidade. na apuração desse quinto. a 
fração superior a meio. 
Art. 11 -o acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á pelos 

critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente, 
apurados em Tribunal de Alçada, e, em se tratando de 
componentes do quinto, segundo o critério constitucional. 

Capitulo II 
Da Direção 
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Art. 12 -São cargos de direção o de Presidente, os de 
Vice-Presidente e o de Corregedor-Geral de Justiça. 

i 1Q - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-
Geral de Justiça terão mandato de 2 (dois) anos, proibida a 
reeleição, e serão eleitos entre os Desembargadores mais 
antigos do Tribunal. por maioria de seus membros. 

§ 2Q - É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa 
manifestada antes da eleição. 

§ 3Q - Não poderá concorrer aos cargos de Presidente. Vice-
Presidente, Corregedor-Geral de Justiça e membro do Tribunal 
Regional Eleitoral o Desembargador que não estiver com o 
serviço em dia; se votado, o voto será considerado nulo. 

i 4Q - O Desembargador que tiver exercido cargo de direção 
por 4 (quatro) anos não figurará entre os elegíveis, até que 
se esgotem todos os nomes na ordem de antigüidade. 
Art. 13- O Presidente. os Vice-Presidentes e o Corregedor-

Geral de Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão 
vinculados ao julgamento dos processos que lhes tenham sido 
distribuídos anteriormente à posse, participando. também, da 
votação nas questões administrativas. 
Art. 14 -A competência e as atribuições do Presidente e 

dos Vice-Presidentes serão estabelecidas pela Corte Superior 
por meio de resolução. 

Capítulo III 
Da Organização 

Art. 15- São órgãos do Tribunal de Justiça: 
I - o Tribunal Pleno; 
II -a Corte Superior; 
III -a Corregedoria-Geral de Justiça; 
IV- os Grupos de Câmaras; 
v- as Câmaras Isoladas; 
VI - a Câmara Especial de Férias; 
VII - o Conselho da Magistratura; 
VIII - as Comissões. 

Capítulo IV 
Do Tribunal Pleno 

Art. 16 -O Tribunal Pleno compor-se-á da totalidade dos 
Desembargadores e terá atribuições de: 

I eleger o Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça; 
li - apreciar a indicação para agraciamento com o Colar do 

Mérito Judiciário; 
III - empossar o Presidente e os Vice-Presidentes do 

Tribunal, o Corregedor-Geral de Justiça e o Desembargador, 
em sessão solene. 

Parágrafo único - O Tribunal Pleno reunir-se-á, ainda, em 
sessão solene. sem ex1gencia de "quorum", em caso de 
comemoração c1v1ca, visita oficial de alta autoridade, 
agraciamento com o Colar do Mérito Judiciário ou posse 
coletiva de Juízes de Direito Substitutos. 

Capítulo v 
Da Corte Superior 
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Art. 17 -A Corte Superior compor-se-á dos 25 (vinte e 
cinco) Desembargadores mais antigos. respeitado o quinto 
constitucional. 

Art. 18 -A substituição de membro da Corte Superior será 
feita mediante convocação do Presidente, observada a ordem 
decrescente de antigüidade. 

§ 1Q - A substituição de membro proveniente do quinto 
constitucional far-se-á por outro da mesma origem. 

§ 2Q -O substituto em exercício terá competência plena e 
votará em seguida aos titulares. 

Art. 19 -O Presidente e o 1Q-Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça serão, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente da Corte Superior. 
Parágrafo único - Ao 1Q-Vice-Presidente competirá presidir 

a Corte Superior nos impedimentos e nos afastamentos do 
Presidente; em sua falta, a substituição será feita pelo 2Q-
Vice-Presidente e, sucessivamente, pelo decano. 

Art. 20 Será da competência jurisdicional da Corte 
Superior: 

I - processar e julgar, originariamente, ressalvada a 
competência das justiças especializadas: 
a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o 

Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, 
nos crimes comuns; 

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no 9 2Q do 
art. 93 da Constituição do Estado, os Juízes de Tribunal de 
Alçada, os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes 
de Direito e os Auditores da Justiça Militar e o Comandante-
Geral da Polícia Militar, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade; 
c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo estadual e de lei ou ato normativo municipal em 
face da Constituição do Estado; 
d) o mandado de segurança contra ato do Governador do 

Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, 
do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos ou 
colegiados e do Corregedor-Geral de Justiça; 
e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do Governador do Estado, da 
Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do próprio Tribunal 
de Justiça, de Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça 
Militar ou do Tribunal de Contas; 
f) o "habeas data" contra ato de autoridade diretamente 

sujeita à sua jurisdição; 
g) a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal 

em processo de sua competência; 
II - conhecer da competência de cada uma das Câmaras e 

decidir sobre ela, bem como dos conflitos de competência e 
de atribuições entre Desembargadores e autoridades 
judiciárias ou administrativas, salvo os que surgirem entre 
autoridades estaduais e da União, do Distrito Federal ou de 
outro Estado; 

III - julgar, em feito de sua competência, suspeição oposta 
a Desembargador ou ao Procurador-Geral de Justiça; 
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IV - julgar reforma de autos perdidos e outros incidentes 
que ocorrerem em processos de sua competência; 

V - julgar recurso interposto contra decisão jurisdicional 
do Presidente; 
VI- julgar o recurso previsto no art. 557, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, nos feitos de sua 
competência; 
VII executar sentença proferida em causa de sua 

competência originária, delegando a Juiz de Direito a 
prática de ato ordinatório; 
VIII -julgar embargos em feito de sua competência; 
IX - decidir as dúvidas de competência entre o Tribunal de 

Justiça Militar e Tribunal de Alçada e entre esses Tribunais 
e o Tribunal de Justiça; 

X julgar agravo contra decisão do Presidente que 
suspender medida liminar ou execução de sentença concessiva 
de mandado de segurança. 
Art. 21 Serão atribuições administrativas da Corte 

Superior: 
I- solicitar, pela maioria absoluta de seus membros, a 

intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo 
Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República e 
do parágrafo único do art. 97 da Constituição do Estado; 

I! - indicar os integrantes não natos do Conselho da 
Magistratura; 
III - eleger Desembargadores e Juizes de Direito para 

integrarem o Tribunal Regional Eleitoral; 
IV- elaborar lista tríplice para a nomeação de Juiz do 

Tribunal Regional Eleitoral, da classe de juristas; 
V- organizar a Secretaria e os serviços auxiliares do 

Tribunal de Justiça e os dos Juízos que lhe forem 
vinculados; 

VI - propor ao Poder Legislativo: 
a) a alteração do número dos membros do Tribunal de Justiça 

e dos tribunais inferiores; 
b) a criação e a extinção de cargo e a fixação de 

vencimentos dos membros do Tribunal de Justiça, dos Juízes, 
inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares 
e os dos Juízos que lhes forem vinculados; 
c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores; 
d) a revisão da organização e da divisão judiciárias, 

bienalmente; 
e) a criação de outras varas; 
VII - propor projeto de resolução ao Tribunal Pleno, 

dispondo sobre o Regimento Interno do Tribunal, nele 
estabelecida a organização e a competência das Câmaras 
Isoladas e dos Grupos de Câmaras; 
VIII - expedir decisão normativa em matéria administrativa 

de economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a 
autonomia administrativa dos tribunais inferiores; 

IX - conhecer de representação do Conselho da Magistratura 
contra Desembargador, Juiz de Tribunal de Alçada e do 
Tribunal de Justiça Militar; 
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X - apreciar e encaminhar à Assembléia Legislativa do 
Estado os projetos de lei de interesse dos Tribunais de 
Justiça, de Alçada e de Justiça Militar; 

XI - decidir sobre a invalidez de Desembargador e de Juiz, 
para fins de aposentadoria, afastamento ou licença 
compulsória; 

XII - decidir sobre a aposentadoria por interesse público, 
a remoção e a disponibilidade compulsórias do magistrado, 
pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, assegurada 
ampla defesa; 
XIII declarar o abandono ou a perda de cargo do 

magistrado; 
XIV - efetuar a indicação de magistrados para promoção por 

antigüidade e merecimento, nos termos da Constituição; 
XV- indicar, em lista tríplice, advogados ou membros do 

Ministério Público para preenchimento do quinto 
constitucional nos tribunais; 

XVI - indicar Juízes de Direito candidatos a remoção; 
XVII - movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da 

mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o 
recomendar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
assegurada ampla defesa; 

XVIII - autorizar a permuta solicitada por Juízes de 
Direito; 
XIX- conceder licença, por prazo excedente a 1 (um) ano, a 

Desembargador e a Juiz de Direito; 
XX - homologar concurso para o ingresso na magistratura e 

julgar os recursos interpostos; 
XXI - autorizar instalação de comarca ou vara; 
XXII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao cargo 

de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar; 
XXIII - examinar e aprovar a proposta orçamentária do Poder 

Judiciário. 
Capítulo VI 

Da Corregedoria-Geral de Justiça 
Art. 22 -A Corregedoria-Geral de Justiça terá funções 

administrativas, disciplinares, de orientação e de 
fiscalização. 
Art. 23 -O Corregedor-Geral de Justiça ficará dispensado 

das funções jurisdicionais, exceto em declaração de 
inconstitucionalidade. 
Art. 24- Serão auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça: 
I - Juízes-Corregedores; 
II - Juizes de Direito. 
Art. 25 -Os Juízes-Corregedores exercerão, por delegação 

do Corregedor-Geral de Justiça, as suas atribuições, 
relativamente aos Juízes de Direito e aos servidores da 
justiça. 

9 lQ - Os Juízes-Corregedores serão escolhidos entre os 
Juizes de Direito de entrância especial, designados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do 
Corregedor-Geral. 
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§ 2Q - A designação do Juiz-Corregedor será feita por 
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-
Geral que o indicou, permitida nova indicação. 

§ 3Q - A vaga decorrente da designação prevista nos §§ 1Q e 
2Q deste artigo será provida, conforme o caso, pelo Juiz que 
deixar o cargo de Juiz-Corregedor, por promoção ou mediante 
remoção de outro Juiz de entrância especial. 

Seção I 
Das Atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 

Art. 26 -As atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 
serão estabelecidas pela Corte Superior, mediante resolução. 
Art. 27 -O Corregedor-Geral de Justiça apresentará ao 

Conselho da Magistratura, até o último dia do mês de 
fevereiro, relatório circunstanciado do serviço do ano 
anterior, procedendo da mesma forma, no prazo de 30 (trinta) 
dias, quando deixar o cargo. 

Seção II 
Das Atribuições dos Auxiliares 

Art. 28- São atribuições do Juiz-Corregedor: 
I - exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de 

Justiça, a direção do foro da Comarca de Belo Horizonte; 
II fazer sindicâncias e correições que lhe forem 

especialmente cometidas; 
III - coadjuvar em inspeção e correição; 
IV - exercer delegação que o Corregedor-Geral de Justiça 

lhe fizer. 
Seção III 

Das Correições 
Art. 29- A correição será: 
I - extraordinária, geral ou parcial, quando realizada pelo 

Corregedor-Geral de Justiça: 
II - permanente, geral ou parcial, quando realizada pelo 

Juiz-Corregedor. 
Art. 30 -A correição consistirá na inspeção do serviço do 

foro para verificar-lhe a regularidade e para conhecer de 
reclamação ou denúncia que forem apresentadas. 
§ 1Q -O procedimento da correição será estabelecido em 

provimento do Conselho da Magistratura: 
§ 2Q O Ju~z de Direito da· comarca fiscalizará o 

cumprimento das determinações do Corregedor-Geral ou do 
Juiz-Corregedor, prestando-lhes as informações devidas. 
Art. 31 -Mensalmente e até o 10Q (décimo) dia útil do mês 

seguinte, o Juiz de Direito remeterá à Secretaria de 
Planejamento e Coordenação do Tribunal de Justiça mapa do 
movimento forense do respectivo Juizo, em impresso próprio, 
cujos dados serão processados e repassados à Corregedoria-
Geral de Justiça. 

§ 1Q Verificada pela Corregedoria-Geral de Justiça 
irregularidade no desenvolvimento dos serviços judiciários, 
serão determinadas providências sanatórias a serem 
executadas sob a fiscalização de Juiz-Corregedor. 

j 2Q- O atraso ou a omissão na remessa do mapa implicará a 
aplicação, ao Juiz, da pena de advertência e, na 
reincidência, de censura, pelo Corregedor-Geral de Justiça. 
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Capítulo VII 
Dos Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas 

Art. 32 -A compos1çao e a competência dos Grupos de 
Câmaras e das Câmaras Isoladas serão estabelecidas em 
Regimento Interno do Tribunal. 

Capítulo VIII 
Da Câmara Especial de Férias 

Art. 33 -A Câmara Especial funcionará durante as férias 
coletivas e será constituída de, pelo menos, 3 (três) 
Desembargadores, conforme dispuser o Regimento Interno do 
Tribunal. escolhidos por ordem de antigüidade e 
sucessivamente substituídos, se necessário. na mesma ordem, 
por outro Desembargador convocado pelo Presidente do 
Tribunal. 

Art. 34 -A Câmara Especial terá competência para julgar 
"habeas corpus" e seus recursos e efetuar o processamento de 
mandado de segurança e de medidas cautelares, conforme 
dispuser o Regimento Interno do Tribunal. 

Capítulo IX 
Do Conselho da Magistratura 

Art. 35 O Conselho da Magistratura compor-se-á do 
Presidente~ dos Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça, do 
Corregedor-Geral de Justiça e de 6 (seis) Desembargadores, 
sempre que possível mais antigos. não integrantes da Corte 
Superior. 

Parágrafo único - É irrecusável a função de Conselheiro, 
que será exercida por 2 (dois) anos, proibido o desempenho 
por mais de 2 (dois) biênios consecutivos. 
Art. 36 -Os Conselheiros servirão sem prejuízo de suas 

funções judiciárias comuns e, ainda que afastados por motivo 
de férias, continuarão a servir nos feitos que já tenham 
relatado ou em que tenham dado visto, como revisores. 
Art. 37 A convocação de Conselheiro para exercer 

substituição na Corte Superior não implica seu afastamento 
do Conselho da Magistratura. 

Art. 38 -As atividades do Conselho serão disciplinadas em 
regimento por ele elaborado e aprovado. 
Art. 39 -Os membros natos do Conselho da Magistratura não 

receberão distribuição, funcionando o 1Q-Vice-Presidente 
como relator de processo contra Desembargador. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho da Magistratura 
ficam vinculados aos processos que lhes tenham sido 
distribuídos, ainda quando deles se afastarem . 

Art. 40 -A competência do Conselho da Magistratura será 
estabelecida em resolução da Corte Superior. 

Capítulo X 
Das Comissões 

Art. 41 -O Tribunal de Justiça terá Comissões Permanentes 
e Temporárjas como dispõem esta lei e o Regimento Interno. 

Art. 42- São Comissões Permanentes: 
I - a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, 

composta pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que a 
presidirá, pelos Vice-Presidentes do Tribunal, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por 4 (quatro) Desembargadores 
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designados pelo Presidente, com a função precípua de 
elaborar os projetos de alteração da organização e da 
divisão judiciár~as, quando necessário, bem como a de 
apreciar e op1nar sobre alterações propostas por 
Desembargador, elaborando, se for o caso, o projeto de lei a 
ser submetido à Corte Superior para posterior encaminhamento 
à Assembléia Legislativa; 

II - a Comissão de Regimento Interno, composta pelo 1Q-
Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por mais 7 
(sete) Desembargadores escolhidos pelo Presidente do 
Tribunal e por ele nomeados, encarregada da elaboração do 
Regimento Interno do Tribunal e da propos1çao de 
modificações necessárias, bem como de examinar e dar parecer 
nas modificações sugeridas por Desembargador; 
III - a Comissão de Divulgação e Jurisprudência, composta 

pelo 1Q-Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por 
1 (um) representante de cada Câmara Isolada por ela 
indicado, competindo-lhe, de modo preferencial, a seleção e 
a classificação de acórdãos a serem publicados e divulgados 
nas publicações especializadas do País, bem como fazer 
editar a revista "Jurisprudência Mineira", cujo Diretor será 
o Presidente da Comissão; 
IV- a Comissão Administrativa, composta pelo Presidente do 

Tribunal, que a presidirá, e por até 7 (sete) 
Desembargadores por ele designados, com a atribuição de 
assessoramento da Presidência do Tribunal em suas funções 
administrativas, quando solicitado. 
Art. 43 -As Comissões Temporárias serão de concurso ou 

especiais e serão presididas pelo Desembargador mais antigo, 
sendo seus membros escolhidos e nomeados pelo Presidente do 
Tribunal, que, no mesmo ato, definirá sua competência. 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a 
Comissão Examinadora do Concurso para Ingresso na 
Magistratura, prevista no art. 188 desta lei. 
Art. 44- As Comissões funcionarão com o "quorum" mínimo de 

5 (cinco) membros e serão secretariadas por servidor do 
Tribunal de Justiça, bacharel em Direito, designado pelo 
Presidente do Tribunal. 

Capítulo XI 
Da Substituição no Tribunal de Justiça 

Art. 45 O Presidente do Tribunal de Justiça será 
substituído pelos Vice-Presidentes, sucessivamente, e, se 
necessário, pelo Desembargador que o seguir na ordem 
decrescente de antigüidade no Tribunal. 
Art. 46 -Em suas faltas ou impedimentos, o Corregedor-

Geral de Justiça será substituído pelo Vice-Corregedor, com 
ele eleito para o mesmo biênio, ou pelo Desembargador que a 
este se seguir na ordem de antigüidade. 
Art. 47 .- O Desembargador será substituído na Corte 

Superior, mediante convocação do Presidente, pelo 
Desembargador mais antigo que não a componha, para 
substituição temporária ou eventual, observado o quinto 
constitucional. 
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§ 1Q - Para compor "quorum" de julgamento, o Desembargador, 
nos casos de ausência ou de impedimento eventual, será 
substituído por outro da mesma Câmara, na ordem de 
antigüidade. ou, se não for possível, de outra Câmara, na 
forma prevista no Regimento Interno; na ausência de 
critérios objetivos, a convocação far-se-á mediante sorteio 
públ ice, realizado pelo Presidente da Câmara. 

§ 2Q -Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer 
de seus membros, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) 
dias, ou, ainda, na impossibilidade de compor o "quorum", na 
forma do parágrafo anterior, poderá a Corte Superior, pelo 
voto da maioria absoluta, convocar, em substituição, Juizes 
de Tribunal de Alçada, observando-se, sempre que possível, a 
primeira quinta parte da lista de antigüidade. 

Titulo II 
Do Tribunal de Alçada 

Capitulo I 
Da Constituição e da Organização 

Art. 48 -O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o Estado, compor-se-á de 47 (quarenta e 
sete) Juizes, dos quais um será o Presidente, e outro, o 
Vice-Presidente, e dividir-se-á em 9 (nove) Câmaras, cuja 
competência será estabelecida no Regimento Interno. 

Parágrafo único - O Presidente e o Vice-Presidente do 
Tribunal de Alçada não integrarão as Câmaras. 

Art. 49 -A promoção ao Tribunal de Alçada dar-se-á por 
antigüidade e por merecimento, alternadamente, apurados 
entre os Juizes de entrância especial. 

Parágrafo único Para a composição do quinto 
constitucional do Tribunal de Alçada, será observado o 
disposto no§ 2Q do art. 10 desta lei. 

Art. 50- São órgãos do Tribunal de Alçada: 
I - o Tribunal Pleno; 
II - o Órgão Especial; 
III - os Grupos de Câmaras; 
IV - as Câmaras Isoladas; 
V - a Câmara Especial de Férias; 
VI - as Comissões. 
Art. 51 -O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos 

membros do Tribunal e terá a atribuição de eleger seus 
dirigentes e empossá-los . 

Parágrafo único - O Tribunal Pleno reunir-se-á em sessão 
solene, sem exigência de "quorum", para a posse de seus 
dirigentes e Juízes. e quando for convocado. em caso de 
comemoração cívica ou visita oficial de alta autoridade. 

Art. 52 O Órgão Especial será constituído pelo 
Presidente. pelo Vice-Presidente e pelos 23 (vinte e três) 
Juízes de maior antigüidade no Tribunal, respeitado o quinto 
constitucional. 

Art. 53 -Durante as férias coletivas. funcionará uma 
Câmara Especial, constituída de, pelo menos, 3 (três) 
Juízes, com a mesma competência estabelecida no art. 34 
desta lei. 

Capitulo II 
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Da Competência 
Art. 54 -Competirá ao Órgão Especial do Tribunal de 

Alçada, além das atribuições e da competência que lhe 
conferir o Regimento Interno: 

I - propor projeto de resolução ao Tribunal Pleno, dispondo 
sobre o Regimento Interno do Tribunal; 

II - processar e julgar originariamente os mandados de 
segurança contra atos do próprio Tribunal, de seu Órgão 
Especial, de Grupos de Câmaras, de Câmaras Isoladas, de 
Juízes e órgãos diretivos; 

III estabelecer a competência e as atribuições 
jurisdicionais e administrativas do Presidente e do Vice-
Presidente. 
Art. 55- A composição e a competência dos demais órgãos do 

Tribunal de Alçada serão estabelecidas no Regimento Interno. 
observado o disposto no art. 53 desta lei. 

Capítulo III 
Da Substituição no Tribunal de Alçada 

Art. 56 O Presidente do Tribunal de Alçada será 
substituído pelo Vice-Presidente, e este, pelo Juiz que o 
seguir na ordem decrescente de antigüidade. 
Art. 57- A substituição de Juiz no órgão Especial far-se-á 

por convocação do Presidente do Tribunal, segundo a ordem 
decrescente da antigüidade dos Juízes que não o integrem. 
I 1Q - Para compor "quorum" de julgamento, o Juiz, nos 

casos de ausência ou de impedimento eventual. será 
substituído por outro da mesma Câmara, na ordem de 
antigüidade, ou, se não for possível, de outra Câmara. na 
forma prevista no Regimento Interno. Na ausência de 
critérios objetivos, a convocação far-se-á mediante sorteio 
público, realizado pelo Presidente da Câmara. 
I 2Q -Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer 

de seus membros por prazo igual ou superior a 30 (trinta) 
dias, ou, ainda, na impossibilidade de se compor o "quorum", 
na forma do parágrafo anterior, poderá a Corte Superior do 
Tribunal de Justiça, por solicitação do Presidente do 
Tribunal de Alçada. pelo voto da maioria absoluta, convocar 
em substituição Juízes da entrância mais elevada, 
observando-se. sempre que possível, a primeira quinta parte 
da lista de antigüidade. 

Titulo III 
Da Jurisdição de Primeiro Grau 

Capítulo I 
Disposição Geral 

Art. 58 -A ju~isdição de primeiro grau será exercida por: 
I - Juiz de Direito; 
!I - Tribunal do Júri; 
III - Juizado Especial. 

Capítulo II 
Dos Órgãos da Jurisdição de Primeiro Grau 

Seção I 
Do Juiz de Direito 

Subseção I 
Da Investidura 
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Art. 59 -A investidura inicial na magistratura far-se-á 
pela posse, depois da nomeação pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, no cargo de Juiz de Direito Substituto. 

Art. 60- O Juiz de Direito Substituto exercerá, em comarca 
de entrância inicial. as funções que lhe conferir o 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único - Somente após 2 (dois) anos de efetivo 

exercício em comarca de que trata o "caput" deste artigo, o 
Juiz de Direito Substituto poderá candidatar-se a remoção 
para outra comarca de entrância inicial ou a promoção para 
comarca de entrância intermediária. 

Subseção II 
Da Competência 

Art. 61 -Competirá ao Juiz de Direito: 
I - processar e julgar; 
a) crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição; 
b) causa cível. inclusive a fiscal e a proposta por 

autarquia; 
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoas; 
d) ação de acidente do trabalho; 
e) suspeição de Juiz de Paz e, em causa de sua competência, 

de servidor dos órgãos auxiliares; 
f) vacância de bem de herança jacente: 
g) ações cautelares; 
h) Registro Torrens; 
II - processar recurso interposto de sua decisão; 
III - homologar sentença arbitral; 
IV executar sentença ou acórdão em causa de sua 

competência ou do Juiz Criminal que condenar a indenização 
civi 1; 

V proceder à instrução criminal e preparar para 
julgamento processo-crime de competência do Tribunal do Júri 
e de outros tribunais de primeira instância instituídos em 
lei; 
VI - proceder anualmente à organização e à efetiva revisão 

de lista de jurados; 
VII - convocar o Júri e sortear os jurados para cada 

reunião; 
VIII conceder "habeas corpus", exceto em caso de 

violência ou coação provindas de autoridade judiciária de 
igual ou superior jurisdição, ou quando for de competência 
privativa do Tribunal; 

IX - conceder fiança; 
X - punir testemunha faltosa ou desobediente; 
XI - impor pena disciplinar a servidor, nos termos desta 

lei: 
XII - determinar remessa de prova de crime ao órgão do 

Ministério Público para que este promova a responsabilização 
do culpado; 

XIII - mandar riscar, de ofício ou a requerimento da parte 
ofendida, expressão injuriosa encontrada em autos; 

XIV - dar a Juiz de Paz e a servidor da Justiça instruções 
necessárias ao bom desempenho de seus deveres: 
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XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo 
Horizonte, à fiscalização dos livros de cartórios da sede da 
comarca, apondo-lhes seu visto, anotando irregularidade 
encontrada e cominando pena; 
XVI- proceder à correição permanente da polícia judiciária 

e dos presídios da comarca; 
XVII comunicar ao Conselho da Magistratura e ao 

Corregedor-Geral de Justiça todas as suspeições declaradas, 
sem indicação de motivos; 

XVIII -conceder emancipação e suprimento de consentimento; 
XIX -autorizar venda de bem pertencente a menor; 
XX - nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, 

nascituro e herança jacente e removê-los no caso de 
negligência ou inobservância de seus deveres; 

XXI - ordenar entrega de bem do órfão ou ausente; 
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento; 
XXIII - proceder à arrecadação e ao inventário de bens 

vagos ou de ausentes; 
XXIV - tomar contas a tutor, curador, comissário, síndico e 

liqüidante e a associação ou corporação pia, nos casos 
previstos em lei; 

XXV - conceder dispensa 
casamento da menor de 16 
(dezoito) anos, bem como 
Civi 1; 

de impedimento de idade para 
(dezesseis) anos e do menor de 18 
no caso do art. 214 do Código 

XXVI -decidir sobre impugnação de documento em habilitação 
de casamento ou exigência de outro, formuladas pelo 
representante do Ministério Público, quando com isso não 
concordarem os nubentes; 

XXVII resolver sobre dispensa de proclamação e 
justificação para fim matrimonial, quando for contrário o 
parecer do representante do Ministério Público e com ele não 
se conformarem os nubentes; 

XXVIII - conceder prorrogação de prazo para início e 
encerramento de inventário; 

XXIX - conceder benefício de assistência judiciária; 
XXX - exercer atribuições de Juiz de Vara da Infância e da 

Juventude; 
XXXI - dirigir o foro e administrar o edifício forense, 

exceto na Comarca de Belo Horizonte; 
XXXII - providenciar sobre a conservação de casa de morada 

do Juiz; 
XXXIII cumprir e fazer cumprir requisição legal e 

precatória ou rogatória; 
XXXIV - resolver reclamação relativa a ato de servidor do 

Juízo; 
XXXV- resolver dúvida suscitada por servidor; 
XXXVI -fiscalizar, nos processos, o pagamento de impostos, 

taxas, custas e emolumentos; 
XXXVII- declarar, incidentalmente, inconstitucionalidade 

de lei ou ato do poder público; 
XXXVIII - requisitar passes para transporte de menores, com 

o respectivo acompanhante; 
XXXIX- conceder licença a Juiz de Paz; 
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a saída de processos, 
tomando providências para 
ultrapassados os prazos 

XLI - praticar ato não especificado neste artigo, mas 
decorrente de disposição legal ou regulamentar; 

XLII - exercer a fiscalização dos atos dos notários, dos 
oficiais de registro e dos prepostos deles, na forma da lei 
que lhes regula as atividades, e disciplinar as 
responsabilidades. 
Art. 62- Nas comarcas com mais de uma vara. as atribuições 

dos Juízes de Direito serão exercidas mediante distribuição, 
respeitada a competência das varas especializadas. 
Art. 63- Competirá a Juiz de Vara de Registros Públicos: 
I - resolver reclamação ou dúvida suscitadas por Tabelião 

ou Oficial do Registro Público; 
II - exercer as atribuições conferidas aos Juizes de 

Direito pela legislação concernente aos registros públicos; 
III - exercer a fiscalização a que se refere o inciso XLII 

do art. 61 desta lei. 
Art. 64 Competirá a Juiz de Vara de Falências e 

Concordatas processar e julgar as causas atribuídas ao juízo 
universal da falência e da concordata. 
Art. 65 -Competirá a Juiz de Vara de Fazenda Pública e 

Autarquias processar e julgar causas cíveis em que 
intervierem, como autor, réu, assistente ou opoente, o 
Estado, os municípios, suas autarquias, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de 
direito público, respeitada a competência de foro 
estabelecida na lei processual. 
Art. 66 -Competirá a Juiz de 

julgar as causas relativas ao 
Direito de Família, respeitada a 
da Infância e da Juventude. 

Vara de Família processar e 
estado das pessoas e ao 
competência do Juiz de Vara 

Art. 67 -Competirá ao Juiz de Vara de Execuções Criminais 
e Corregedor de Presídios: 

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que, de 
qualquer modo, favorecer o condenado; 
II- declarar extinta a punibilidade; 
III - decidir sobre: 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
c) detração e remição da pena; 
d) suspensão condicional da pena; 
e) livramento condicional; 
f) incidente de execução; 
IV - autorizar saídas temporárias: 
V- determinar: 
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e 

fiscalizar sua execução; 
b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em 

privativa de liberdade; 
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direitos; 
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d) a aplicação da medida de segurança, bem como a 
substituição da pena por medida de segurança; 
e) a revogação da medida de segurança; 
f) a desinternação e o restabelecimento da situação 

anterior; 
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra 

comarca, após prévio consentimento do seu titular, salvo nas 
penitenciárias regionais; 
h) a remoção do condenado, na hipótese prevista no § 1Q do 

art. 86 da Lei de Execução Penal; 
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de 

segurança; 
VII - inspecionar, mensalmente, 

tomando providências para seu 
promovendo, quando for o 
responsabilidade; 

os estabelecimentos penais, 
adequado funcionamento e 
caso, a apuração de 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento 
penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou 
com infringência aos dispositivos legais; 

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. 
Art. 68 -Competirá ao Juiz de Vara da Infância e da 

Juventude exercer as atribuições definidas na legislação 
especial sobre menores e em resolução da Corte Superior. 
Art. 69 -Competirá a Juiz Auxiliar substituir ou cooperar 

com os titulares da Comarca de Belo Horizonte, bem como 
conhecer e julgar conflito fundiário, nos termos do art. 114 
da Constituição do Estado, por designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Subseção III 
Da Direção do Foro 

Art. 70 -A direção do foro, sede privativa dos serviços 
judiciais, será exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz-Corregedor por ele 
designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito 
ou, havendo mais de uma vara, pelo que for designado 
bienalmente pelo Corregedor-Geral, permitida uma recondução 
e sua substituição quando convier. 
Art. 71 -Competirá ao Diretor do 
I -dirigir o serviço a cargo dos 
II dar ordens e instruções 

edifício; 

Foro: 
servidores do foro; 

à guarda destacada no 

III solicitar as providências necessárias ao bom 
funcionamento do serviço forense; 
IV- indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça os nomes 

daqueles que devam ser nomeados para os cargos de provimento 
em comissão; 
V- manter a ordem e o respeito entre os servidores, 

partes, seus procuradores e demais pessoas presentes no 
edifício; . 
VI- aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua 

autoridade; 
VII - dar posse a Juiz de Paz e a servidor do foro, 

ressalvado o disposto no art. 281 desta lei; 
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VIII - remeter, até o dia 20 (vinte) de cada mês, à 
Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. com 
seu visto. a folha de freqüência dos servidores do foro; 

IX - organizar as escalas de férias dos servidores do foro 
judicial, remetendo-as à Secretaria de Recursos Humanos do 
Tribunal de Justiça até o dia 30 (trinta) de novembro do ano 
anterior. e indicar o substituto, se for o caso; 

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do 
foro judicial. comunicando-a à Secretaria de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça; 

XI - abrir, rubricar à mão e encerrar os livros das 
Secretarias do Juízo; 

XII instaurar inquérito administrativo em caso de 
abandono ou de falta que determine a perda do cargo do 
servidor do foro. 

Parágrafo único - Na Comarca de Belo Horizonte. o Diretor 
do Foro regulamentará o funcionamento dos serviços 
administrativos, definindo as atribuições dos servidores, 
indicando ao Presidente do Tribunal os nomes daqueles que 
devam ser nomeados para os cargos de provimento em comissão, 
e poderá delegar a Juiz-Corregedor o exercício das 
atribuições constantes nos incisos II, III, v e VIII deste 
artigo. 

Subseção IV 
Da Substituição do Juiz de Direito 

Art. 72 -O Juiz de Direito será substituído quando se 
afastar do exercício, temporária ou eventualmente. 
Art. 73- Em comarca de um só Juiz, a substituição far-se-á 

de acordo com a seguinte ordem: 
I por Juiz de Direito Substituto, designado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça; 
II - por Juiz de Direito da comarca substituta, enquanto 

não houver a designação referida no inciso anterior. 
Art. 74 -Em comarca do interior que possua mais de uma 

vara, a substituição será feita na seguinte ordem: 
I por Juiz de Direito Substituto, designado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça; 
II - enquanto não houver a designação referida no inciso 

anterior, por Juiz de Direito de outra vara de mesma 
competência; 
III - por Juiz de Direito de outra vara de competência 

diferente; 
IV- por Juiz de Direito de comarca substituta. 
Parágrafo único - Para efeito de substituição 

outra vara, será observada a ordem mencionada 
art. 9Q desta lei, substituindo-se o Juiz da 
pelo da primeira. 

por Juiz de 
no 9 2Q do 
última vara 

Art. 75- Na Comarca de Belo Horizonte. a substituição far-
se-á na seguinte ordem: 

I -por Juiz de Direito Auxiliar, designado pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça; 

II - enquanto não houver a designação referida no inciso 
anterior, por Juiz de Direito de outra vara e competência 
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igual. observada a ordem mencionada no§ 2Q do art. 9Q desta 
lei substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira. 

§ ÍQ - Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte não 
substituirá o de outra comarca. 

§ 2Q - O Juiz Presidente de cada Tribunal do Júri será 
automaticamente substituído pelo respectivo Juiz Sumariante, 
enquanto não houver a designação prevista no inciso I deste 
artigo. 
Art. 76 -Quando 

no mesmo despacho, 
substituto legal. 
anteriores. 

o Juiz se declarar suspeito ou impedido. 
determinará a remessa dos autos ao seu 
observando o disposto nos artigos 

Art. 77 -No caso de ausência eventual do Juiz, sua 
substituição far-se-á: 

I - para a presidência de audiência ou para outro ato 
processual que exija a presença do Juiz, mediante petição do 
interessado dirigida ao substituto, na qual o Escrivão do 
substituído certificará a ausência; 

II para despacho ou decisão em autos, mediante a 
feita pelo Escrivão com 
requerimento da parte 

conclusão deles ao Juiz Substituto, 
a informação da ausência e a 
interessada; 
III - para despacho 

mediante apresentação 
declarando a ausência 

Art. 78 -Salvo nos 
substituição. 

de mero expediente. em petição avulsa. 
dela ao substituto, que a despachará 

do titular. 
casos do artigo anterior, será plena a 

Parágrafo único Não será permitida mais de uma 
substituição plena. salvo em períodos de férias e recesso 
forenses e na hipótese de afastamento de Juízes das comarcas 
substitutas. 
Art. 79 -Na hipótese de relevante interesse judicial. a 

ordem de substituição por Juiz de Direito de outra comarca 
não prevalecerá, podendo o Presidente do Tribunal de Justiça 
convocar, para a substituição, outro Juiz de qualquer das 
comarcas substitutas. 
Parágrafo único -O Presidente do Tribunal de Justiça fará 

designação de Juiz de Direito para servir como cooperador em 
comarcas ou varas cujo serviço forense estiver acumulado. 
fixando-lhe a competência. 

Seção II 
Do Tribunal do Júri 

Subseção I 
Da Organização e do Funcionamento 

Art. 80 -O Tribunal do Júri funcionará na sede da comarca 
e reunir-se-á em sessão ordinária: 

I - mensalmente, na Comarca de Belo Horizonte; 
II - bimestralmente, nas demais comarcas. 
§ 1Q - Na.Comarca de Belo Horizonte. as sessões necessar1as 

para julgar os processos preparados serão realizadas em dias 
úteis sucessivos, salvo justo impedimento. 

§ 2Q - Nas demais comarcas. quando. por motivo de força 
maior, não for convocado o Júri na época determinada. a 
reunião realizar-se-á no mês seguinte. 
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Art. 81 -Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-
á extraordinariamente, por iniciativa do Juiz de Direito ou 
por determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de Câmara 
do Tribunal de Justiça. 

Art. 82 -A convocação do Júri far-se-á mediante edital. 
depois de sorteio dos jurados que tiverem de servir na 
sessão. 

§ 1Q- O sorteio realizar-se-á de 15 a 30 (quinze a trinta) 
dias antes da data designada para a reunião. 

§ 2Q - Não havendo processo a ser julgado, 
convocado o Júri. e, caso já o tenha sido, o Juiz 
declarará sem efeito a convocação. por meio 
publicado pela imprensa, sempre que possível. 

Subseção II 
Da Competência 

não será 
de Direito 
de edital 

Art. 83 -Competirá ao Tribunal do Júri o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida e de outros que lhes forem 
conexos. 
Art. 84 -Competirá aos jurados responder aos quesitos que 

lhes forem formulados, e ao Presidente do Tribunal, aplicar 
o Direito. 

Subseção III 
Do Juiz Sumariante e do Juiz Presidente 

Art. 85- Ao Juiz Sumariante competirá: 
I - receber ou rejeitar a denúncia; 
II - dirigir a instrução; 
III - proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia ou 

de absolvição sumária e processar o recurso que for 
interposto. 
Parágrafo único - Ficará preventa a competência do Juiz 

Sumariante na hipótese de impronúncia com desclassificação. 
Art. 86- Competirá ao Juiz Presidente: 
I- receber o libelo; 
II - preparar o processo para o julgamento; 
III presidir a sessão do julgamento, proferindo a 

sentença; 
IV - processar os recursos interpostos contra a decisãd que 

proferir; 
V- organizar anualmente a lista geral de jurados; 
VI - fazer o sorteio e a convocação dos 21 (vinte e um) 

jurados componentes do Júri para a sessão. 
Art. 87 -Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente, nas 

respectivas fases do processo em que exercerem a competência 
funcional, caberá decretar, relaxar ou regular a prisão do 
réu, bem como conceder-lhe liberdade provisória. 

Seção III 
Do Juizado Especial 

Art. 88 -O Juizado Especial será criado por lei e terá 
competência para a conciliação, o julgamento e a execução de 
causas cíveis de menor complexidade e para o julgamento de 
infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme 
definir a legislação aplicável. 
Art. 89 -O Juizado Especial será constituído por um Juiz-

Diretor e pela Turma Recursal prevista na Lei Federal nQ 
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7.244, de 7 de novembro de 1984, podendo ser designados 
Juízes-Cooperadores. 

9 1Q - Os Juízes-Diretores e os Juízes-Cooperadores serão 
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com 
aprovação da Corte Superior. 

§ 2Q Incumbirá aos Juízes-Cooperadores auxiliar os 
Juízes-Diretores, com idêntica competência. 
Art. 90 -Serão consideradas causas cíveis de reduzido 

valor económico, para os fins dos arts. 1Q e 3Q da Lei 
Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984, as que não 
excederem a 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente no 
País. 
Art. 91 -A designação dos Conciliadores e dos Árbitros 

será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
ressalvada a situação dos Conciliadores designados até 30 de 
outubro de 1992 e em atividade na data da publicação desta 
lei. 

§ 1Q- São compatíveis as funções de Árbitro e Conciliador, 
salvo no mesmo processo. 

§ 2Q- A indicação dos Árbitros será feita na forma do art. 
7Q da Lei Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984. 
§ 3Q -Os Conciliadores serão indicados pelo Juiz-Diretor 

de cada juizado. 
Ar!. 92- O exercício contínuo das funções de Conciliador e 

de Arbitro, a título honorário e sem vínculo com o Estado, 
durante mais de 1 (um) ano, será considerado título em 
concurso para ingresso na magistratura estadual. 
Art. 93- A Defensoria Pública providenciará assistência às 

partes, para os fins do disposto no art. 9Q da Lei Federal 
nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984. 
Art. 94 -Os Curadores necessários serão designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 95 -A instalação de Juizado Especial, bem como do 

Colégio Recursal previsto no art. 56, II, da Lei Federal nQ 
7.244, de 7 de novembro de 1984, será autorizada pela Corte 
Superior. 
Art. 96 o Juizado Especial e o Colégio Recursal 

funcionarão junto à Secretaria do Juízo da comarca em que 
forem instalados, com o aproveitamento: 

I - na Comarca de Belo Horizonte, de servidores designados 
pelo Corregedor-Geral de Justiça; 
II - nas comarcas do interior, de servidores designados 

pelos respectivos Juízes-Diretores. 
Art. 97 -A Turma Recursal prevista no art. 41, § 1Q, da 

Lei Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984, será 
integrada por Juízes indicados pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, sendo um deles o Diretor do Juizado Especial. 
Parágrafo único - Compete à Turma Recursal o processamento 

e o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões 
proferidas pelo Juizado Especial. 
Art. 98 -O procedimento conciliatório previsto nos arts. 

22 e 23 da Lei Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984, 
poderá ser adotado pelos Juízes de Direito no tocante às 
ações relacionadas em resolução da Corte Superior, que 



" ·~ ., 
E 
2 
c 
Q) 

"' " E 
"' Vi 
iii 
o 
'C 

" Q) 

·~ 
" c; 
o. 
o 
"' "' Q) a. 
É 

221 

também disporá sobre o procedimento a ser observado para os 
fins deste artigo. 
Art. 99 -Mesmo nas comarcas onde houver Juizado Especial 

poderão ser criados Juizados Informais de Conciliação, com 
disciplina a ser instituída pela Corte Superior. 
Art. 100 A Corte Superior. medi ante resolução, 

regulamentará a implantação e o funcionamento dos Juizados 
Especiais e dos Colégios Recursais. 

Título IV 
Do Juizado de Paz 

Art. 101 -Em cada distrito ou subdistrito, haverá 1 (um) 
Juiz de Paz e 2 (dois) suplentes, eleitos na forma do art. 
117 da Constituição Estadual entre as pessoas idôneas. 
maiores de 21 anos, residentes no distrito ou no subdistrito 
e que neles sejam eleitoras. 
Art. 102 -Após diplomado, o eleito entrará em exercício 

perante o Juiz-Diretor do Foro. 
Art. 103 -O exercício efetivo da função de Juiz de Paz 

constitui serviço público relevante e assegurará pr1sao 
especial em caso de crime comum, até definitivo julgamento. 
Art. 104 - O Juiz de Paz terá competência para celebrar 

casamento, verificar, de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na legislação. 
Art. 105 -Nos impedimentos, nas ausências ou no abandono 

do cargo pelo Juiz de Paz, a substituição será feita, 
sucessivamente, pelo primeiro e pelo segundo suplentes. 

Parágrafo único - Não havendo suplente para a substituição, 
o Juiz-Diretor do Foro designará Juiz de Paz "ad hoc" entre 
aqueles em exercício na comarca ou, no caso da inexistência 
destes, entre aqueles em exercício na primeira comarca 
substituta. 

Art. 106 -A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou suplente 
será feita por meio de comunicação à Justiça Eleitoral. 
Art. 107- Nas sedes de comarca, servirão como preparadores 

dos processos do Juizado de Paz servidores designados pelo 
Diretor do Foro. 
Parágrafo único - Ao Juiz de Paz de distrito ou de sede de 

município sem serviços judiciários instalados competirá 
nomear e compromissar preparador "ad hoc" para oficiar nos 
processos do Juizado. 

Livro III 
Da Magistratura 

Título I 
Da Magistratura em Geral 

Capitulo I 
Das Garantias e Prerrogativas da Magistratura 

Art. 108 .-São magistrados os membros do Tribunal de 
Justiça, de Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça 
Militar, o Juiz de Direito e o Juiz-Auditor da Justiça 
Militar. 
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Art. 109 -O magistrado terá as garantias que lhe assegura 
a Constituição da República e as prerrogativas estabelecidas 
em lei. 
Art. 110 A vitaliciedade, a inamovibilidade e a 

irredutibilidade de vencimentos são as garantias do 
magistrado. 

f 1Q -Serão vitalícios, a partir da posse, os Juízes 
nomeados para os Tribunais de Segundo Grau e, após 2 (dois) 
anos de exercício, os Juízes de Direito e os Juízes-
Auditores da Justiça Militar. 

§ 2Q- Adquirida a vitaliciedade, o magistrado só perderá o 
cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. 

§ 3Q- A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção 
compulsória, por motivo de interesse público, ou a 
movimentação do Juiz de uma para outra vara da mesma 
comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o 
recomendar, procedendo-se na forma estabelecida nos arts. 
21, XII e XVII, e 179 desta lei. 

§ 4Q A irredutibilidade de vencimentos seguirá o 
estabelecido na Constituição da República. 
Art. 111 -São prerrogativas do magistrado: 
I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local 

previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância 
igual ou inferior; 
II - não ser preso senão por ordem escrita da Corte 

Superior, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em 
que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do 
magistrado ao Presidente do Tribunal de Justiça; 
III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de 

Estado-Maior, por ordem e à disposição da Corte Superior. 
quando sujeito a prisão antes do julgamento final; 

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para 
comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial; 
V- portar arma de defesa pessoal. 
§ 1Q -Quando, no curso de investigação, houver indício da 

prática de crime por magistrado, a autoridade policial 
remeterá os respectivos autos ao Tribunal de Justiça, 
cabendo à Corte Superior, na primeira sessão, autorizar ou 
não o prosseguimento das investigações. 

§ 2Q O título de Desembargador é privativo dos 
magistrados componentes do Tribunal de Justiça, e o de Juiz, 
privativo dos demais integrantes do Poder Judiciário. 

Capítulo II 
Da Posse e do Exercício do Magistrado 

Art. 112 -O magistrado nomeado tomará posse e entrará em 
exerc1c1o dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação do ato, e. quando promovido ou removido, assumirá 
o exercício no mesmo prazo. 

§ 1Q - Havendo motivo justo, o prazo poderá ser prorrogado, 
por 15 (quinze) dias, pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, quando se tratar de Desembargador ou Juiz de 
Direito; por Presidente de Tribunal de Alçada, quando se 
tratar de Juiz para ele nomeado ou promovido, e pelo 
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Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar 
de Juiz da Justiça Militar. 

§ 2Q - Movimentado o Juiz de Direito de uma para outra vara 
da mesma comarca, nela entrará em exercício imediatamente. 

Art. 113 -No ato da posse, o magistrado apresentará o 
título que a legitima e a relação pública de bens e prestará 
o compromisso de desempenhar com retidão as funções do 
cargo, cumprindo a Constituição e as leis. 

Parágrafo único -O termo de posse, lançado em livro 
próprio, será assinado pela autoridade que presidir ao ato e 
pelo empossado ou por seu procurador, depois de subscrito 
pelo funcionário que o lavrar. 
Art. 114 -A posse e o exercício assegurarão todos os 

direitos inerentes ao cargo. 
Art. 115 -A nomeação, a promoção ou a remoção ficarão 

automaticamente sem efeito se o magistrado não entrar em 
exercício dentro do respectivo prazo. 

Art. 116 -Ao assumir ou deixar o exercício, o Juiz que 
tiver as funções de Diretor do Foro mandará lavrar, em livro 
próprio, o inventário dos bens móveis pertencentes ao 
Estado. remetendo cópia à Secretaria de Administração do 
Tribunal de Justiça. 

Capítulo III 
Da Matrícula, da Antigüidade e da Contagem de Tempo 

Art. 117 - O magistrado, segundo sua vinculação, será 
matriculado na Secretaria do Tribunal de Justiça, de 
Tribunal de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 118 - A matrícula. aberta à vista da nomeação do 

magistrado, deverá conter, entre outros, registro dos 
seguintes fatos relativos a sua vida funcional: 

I - nome do magistrado; 
II - data de nascimento; 
III - data da nomeação, de remoção e de promoção: 
IV - data da posse no cargo e da entrada em exercício: 
V- data da declaração de vitaliciedade; 
VI - interrupção do exercício e seu motivo; 
VII - processo intentado contra o magistrado e respectiva 

decisão: 
VIII - elogio ou nota desabonadora; 
IX- pena disciplinar. 
Art. 119 Por antigüidade geral no serviço público 

entender-se-á o tempo de efetivo exercício em função 
pública . 
Parágrafo único - Não serão deduzidos como interrupção: 
I- o período de trânsito a que se refere o art. 112 desta 

lei; 
II - o tempo de suspensão por efeito de processo criminal. 

se sobrevier a absolvição: 
III -o afastamento previsto nos incisos e II do art. 164 

desta 1 e i . 
Art. 120 -O tempo de serviço prestado nas atividades 

pública ou privada será computado para efeito de 
aposentadoria . 



224 

Parágrafo único -Para efeito da disponibilidade prevista 
no art. 164, III, será computado apenas o tempo de serviço 
prestado na atividade pública. 
Art. 121 -Da contagem para fins de adicionais por tempo de 

serviço e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos 
resultantes de faltas injustificadas e de disponibilidade 
compulsória. 

Art. 122 -A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias, cujo total será convertido em anos, considerados 
sempre estes como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, e, feita a conversão, os dias restantes, até 182 
(cento e oitenta e dois), não serão computados, 
arredondando-se para 1 (um) ano quando excederem esse 
número. 
Art. 123 -Por antigüidade na entrância, entender-se-á o 

tempo líquido de efetivo exercício nela, não se descontando 
as interrupções por motivo de luto ou casamento. férias, 
licença-paternidade, licença para repouso à gestante, 
licença para tratamento de saúde, afastamento nas hipóteses 
dos incisos I e II do art. 159, disponibilidade nos casos 
dos incisos I e II do art. 164 e os períodos a que se 
referem os arts. 112. § 1Q, e 201 desta lei. 
Art. 124 -A remoção e a disponibilidade compulsórias 

impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, 
salvo para efeito de aposentadoria. 
Parágrafo único - Do magistrado removido compulsoriamente 

ou em disponibilidade contar-se-á, para efeito de 
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se 
voltar ao cargo. 

Art. 125 -A organização da lista de antigüidade será 
revista semestralmente, na segunda quinzena dos meses de 
junho e dezembro. 

§ 1Q - A revisão terá por fim: 
I - a exclusão do magistrado falecido, aposentado ou que 

houver perdido o cargo; 
II - a dedução do tempo que não deva ser contado; 
III - a inclusão do tempo que deva ser contado. 
§ 2Q -A lista de antigüidade será remetida ao Conselho da 

Magistratura, no qual será discutida e aprovada e, em 
seguida, publicada no "Diário do Judiciário". 
Art. 126 Dentro de 30 (trinta) dias contados da 

publicação da lista no "Diário do Judiciário", o magistrado 
que se julgar prejudicado poderá apresentar reclamação, que 
não terá efeito suspensivo. 

§ 1Q A reclamação será julgada pelo Conselho da 
Magistratura, na primeira reunião. 
~ 2Q- Atendida a reclamação. alterar-se-á a lista. 
§ 3Q- Decorrido sem reclamação o prazo referido no artigo, 

prevalecerá a lista até que outra seja aprovada. 
Art. 127 -A antigüidade nos tribunais, estabelecida para 

os fins previstos nesta lei ou no Regimento Interno, será 
apurada: 

I - pela posse; 
II - pela entrada em exercício; 



III - pela nomeação; 
IV - pela idade. 
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Art. 128 -A antigüidade do magistrado, para o efeito de 
promoção ou outro que lhe seja atribuído nesta lei, será 
estabelecida em cada entrância e apurada: 

I - pela entrada em exercício; 
II - pela posse; 
III - pela nomeação; 
IV - pelo tempo de serviço na magistratura; 
v- pelo tempo de serviço público no Estado; 
VI - pela idade. 

Capítulo IV 
Da Incompatibilidade 

Art. 129 Não poderá ser nomeado 
merecimento para os tribunais aquele que 
parente consangüíneo ou afim, em linha 
até o terceiro grau, inclusive. 

nem promovido por 
tiver, no tribunal, 
reta ou colateral, 

§ 1Q - Se, por força de promoção por antigüidade, 2 (dois) 
ou mais Juízes com assento no tribunal forem cônjuges ou 
parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta ou no 
segundo grau colateral, o primeiro que conhecer da causa ou 
votar em qualquer deliberação impedirá que o outro participe 
do julgamento ou da votação. 

§ 2Q - Não poderá integrar o Órgão Especial, de modo 
efetivo ou por substituição, o magistrado alcançado pelo 
impedimento estabelecido neste artigo. 
Art. 130 -Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não 

poderão servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça 
ou como qualquer dos servidores relacionados nos arts. 273 e 
278 desta lei, parentes em grau indicado no art. 129, 
aplicando-se, em caso de promoção por antigüidade, a regra 
do§ 1Q do referido artigo. 

Parágrafo único -A incompatibilidade não se estenderá a 
Juízes de varas diferentes na mesma comarca, não podendo, 
entretanto, um substituir o outro. 
Art. 131 -A incompatibilidade resolver-se-á: 
I - antes da posse, contra o último nomeado ou o menos 

idoso, sendo as nomeações da mesma data; 
II - depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa e, 

sendo ela imputada a ambos, contra o que contar menos tempo 
de serviço judiciário ou, se este for igual, contra o de 
menos tempo de serviço público estadual. 
Art. 132 -Se o magistrado que deva ser afastado não 

solicitar exoneração ou declaração de disponibilidade, esta 
lhe será imposta pela Corte Superior, adotando-se as normas 
processuais relativas a abandono de cargo. 
Art. 133 Não poderão servir conjuntamente no mesmo 

processo advogado e Desembargador, Juiz, servidor ou membro 
do 
Ministério Público, parentes em grau indicado no art. 129 
desta lei, resolvendo-se a incompatibilidade em favor do 
advogado. 

Capítulo v 
Dos Vencimentos e das Vantagens 



Art. 134 
obediência 
Estado. 

Seção I 
Dos Vencimentos 

- Os vencimentos dos magistrados 
ao art. 101, H 1Q e 2Q, da 
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serão fixados em 
Constituição do 

f 1Q - Os vencimentos dos Desembargadores não excederão os 
percebidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal e não 
podem constituir paradigma para os de qualquer servidor do 
Estado. 

f 2Q -Os Juízes de Tribunal de Alçada e do Tribunal de 
Justiça Militar terão vencimentos iguais. 

f 3Q -A fixação do vencimento e da gratificação de 
representação far-se-á com a diferença de 5% (cinco por 
cento) de uma para outra categoria da carreira. 

§ 4Q - Integra os vencimentos, para todos os efeitos 
legais, a gratificação de representação prevista no art. 
137, VII, desta lei. 
§ 5Q- O cargo de Juiz de Direito Substituto e o de Juiz de 

comarca de entrância inicial são considerados da mais baixa 
entrância na carreira, conforme o disposto no art. 60 desta 
lei. 
Art. 135- Os vencimentos e a gratificação de representação 

do Desembargador, percebidos de acordo com a Lei Estadual nQ 
10.228, de 12 de julho de 1990, não poderão ultrapassar, a 
qualquer título, o limite previsto no art. 93, V, da 
Constituição da República. 
Art. 136 - Para recebimento de vencimentos, o exercício das 

funções será atestado: 
I quanto a Desembargador, em folha organizada na 

Secretaria do Tribunal de Justiça, com o visto do 
Presidente; 

II - quanto a Juiz de Tribunal de Alçada ou do Tribunal de 
Justiça Militar, em folha organizada na Secretaria do 
respectivo Tribunal, com o visto do Presidente; 
III quanto aos Juízes de primeiro grau, em folha 

organizada na respectiva comarca, com o visto do Diretor do 
Foro. 

Seção II 
Das Vantagens 

Art. 137 -O magistrado terá direito a: 
I - gratificação adicional por qüinqüênio de serviço; 
II - verba de representação de 10% (dez por cento) 

vencimento, enquanto no exercício da Presidência 
Tribunais; 

do 
dos 

III - abono de família igual ao concedido ao servidor 
público estadual em geral; 

IV - diárias e despesas de transporte, quando se afastar da 
sede em substituição, a serviço ou em missão oficial; 
v - ajuda .de custo, para despesas de transporte e mudança; 
VI - gratificação de magistério, por aula proferida na 

Esc01a Judicial Des. Edésio Fernandes; 
v:~ -gratificação de representação; 
VIII - adicional trintenário; 
IX - vencimento especial de Natal; 
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XI -auxílio-doença. 
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9 1Q - As diárias e despesas de transporte a que se refere 
o inciso IV deste artigo terão os valores fixados em 
resolução da Corte Superior, sendo processadas e pagas pela 
Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada ou 
do Tribunal de Justiça Militar. 

§ 2Q - A ajuda de custo prevista no inciso V deste artigo 
será paga ao Juiz quando, removido do cargo de Juiz de 
Direito Substituto para o de titular de comarca de entrância 
inicial ou promovido, passar a ter exercício em outra 
comarca e corresponderá a 1 (um) mês de vencimentos e 
indenização das despesas de transporte. 
9 3Q -As vantagens previstas nos incisos II, III. IV. v. 

VI e IX deste artigo não se incorporarão ao vencimento para 
nenhum efeito e não servirão de base de cálculo para nenhuma 
vantagem. 

Seção III 
Do Auxíl ia-Funeral e da Pensão 

Art. 138 -Ao cônjuge sobrevivente pagar-se-á importância 
correspondente a 1 (um) mês dos vencimentos e das vantagens 
que o magistrado percebia, para atender às despesas de 
funeral e luto. 

§ 1Q Quem, na falta do cônjuge sobrevivente, houver 
custeado o funeral do magistrado será indenizado das 
despesas comprovadas. até o montante referido neste artigo. 

9 2Q O pagamento da indenização será processado e 
efetuado na Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal 
de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 139 -Por falecimento do magistrado, será devida ao 
seu cônjuge ou companheiro. ou. na falta deste, aos filhos 
dependentes. menores ou incapazes. pensão mensal 
correspondente à totalidade da remuneração ou dos proventos 
do falecido. 

Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo será 
dividida entre os beneficiários. na forma da legislação 
aplicável. 

Capítulo VI 
Das Férias 

Seção I 
Das Férias Anuais 

Art. 140 - Os magistrados terão direito a férias anuais, 
por 60 (sessenta) dias. coletivas ou individuais. 
Parágrafo único As férias individuais dar-se-ão por 

motivo de haver o magistrado servido durante as férias 
coletivas. 

Subseção I 
Das Férias nos Tribunais 

Art. 141 , 
coletivas nos 
julho. 

Os membros dos tribunais gozarão férias 
períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de 

Art. 142 - Gozarão 30 (trinta) dias consecutivos 
individuais, por semestre e quando solicitarem: 

I - os Presidentes dos tribunais; 

de férias 
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II - os Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça e de 
Alçada, se o exigir o serviço a seu cargo; 
III -o Corregedor-Geral de Justiça; 
IV - os Desembargadores e os Juízes de Tribunal de Alçada 

integrantes de Câmara Especial de Férias; 
V- o Desembargador que, por motivo de serviço eleitoral, 

não tiver gozado férias coletivas. 
§ 1Q - As férias individuais somente podem acumular-se por 

imperiosa necessidade de serviço. 
§ 2Q - Será vedado o afastamento, 

individuais, de Juízes em número que 
•quorum" de julgamento do tribunal ou 
órgãos judicantes. 

Subseção II 

em gozo de férias 
possa comprometer o 
de qualquer de seus 

Das Férias na Primeira Instância 
Art. 143 -Os magistrados de primeiro grau gozarão férias 

coletivas de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. 
§ 1Q -Um dos períodos de férias coletivas pode ser 

transformado em período de férias individuais, a critério e 
mediante resolução da Corte Superior. 
§ 2Q - Ao magistrado que, por motivo de plantão ou de 

serviço eleitoral, não tiver gozado férias coletivas, serão 
concedidas férias individuais, mediante autorização do 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 3Q As férias individuais só serão concedidas por 
períodos correspondentes aos das férias coletivas, vedado 
seu gozo acumulado. 

9 4Q As férias individuais não serão concedidas 
concomitantemente ao Juiz a quem caiba substituir e ao que 
deva ser substituído. 
Art. 144 -Nos períodos de férias coletivas, somente serão 

praticados os atos processuais e processadas as causas 
seguintes: 
I- a produção antecipada de provas, de que trata o art. 

846 do Código de Processo Civil; 
II -a citação, a fim de evitar o perecimento do direito; 
III - o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecadação, a 

busca e a apreensão, o depósito, a prisão, a separação de 
corpos, a abertura de testamento, os embargos de terceiro, a 
nunciação de obra nova, a liminar em mandado de segurança, o 
suprimento de consentimento para o casamento e outros atos 
análogos; 

IV os atos de jurisdição voluntária, bem como os 
necessar1os à conservação de direitos, quando puderem ser 
prejudicados pelo adiamento; 
V- as causas de alimentos provisionais, de dação ou 

remoção de tutores ou curadores. bem como as que se 
processam pelo rito sumaríssimo; 

VI as. causas e os atos processuais da jurisdição 
criminal; 
VII - as causas e os atos processuais referentes ao Juizado 

da Infância e da Juventude; 
VIII - todas as causas que a lei federal determinar. 
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Art. 145- Durante as férias coletivas. serv1rao na Comarca 
de Belo Horizonte e nas comarcas do interior do Estado onde 
houver mais de 1 (uma) vara Juízes designados por ato do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que lhes definirá a 
competência. 
Parágrafo único- Nas comarcas do interior. o Presidente do 

Tribunal de Justiça atribuirá competência ao Juiz de plantão 
para substituir nas comarcas que não o tenham. 
Art. 146 -Nos sábados. domingos e feriados. na Comarca de 

Belo Horizonte e nas comarcas do interior do Estado onde 
houver mais de 1 (uma) vara, servirá um Juiz designado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, em escala mensal, para 
conhecer de "habeas corpus", funcionando um Escrivão e 
servidores designados pelo Corregedor-Geral de Justiça ou 
pelo Diretor do Foro. mediante rodízio. 

§ 1Q - Para as comarcas do interior em que houver um só 
Juiz, a Corte Superior estabelecerá microrregiões em que os 
Juízes respectivos. mediante designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça, se revezarão. para efeito deste artigo, 
levando-se em conta a distância geográfica que possibilite a 
realização do plantão. 

§ 2Q - Os Juízes em exercício de plantão ficam com o 
direito à compensação pelos dias em que servirem. 

Seção II 
Das Férias-Prêmio 

Art. 147 -Após cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 
exerc1c10 de serviço público, ao magistrado que as requerer 
serão concedidas férias-prêmio de 3 (três) meses, admitida 
sua conversão em espécie, paga como indenização, ou, para 
efeito de aposentadoria e percepção de adicionais por tempo 
de serviço, a contagem em dobro das não gozadas. 
Parágrafo único - Da contagem do qüinqüênio não se deduzirá 

o tempo de afastamento do exercício das funções por motivo 
de: 

I - casamento ou luto. até 8 (oito) dias; 
II - férias; 
III - 1 icença para tratamento de saúde, até 180 (cento e 

oitenta) dias. 
Art. 148 -A concessão das férias-prêmio será deferida pelo 

Presidente do Tribunal competente. 
Parágrafo único Não serão concedidas férias-prêmio 

quando: 
I - ocorrer fase de intensidade de qualificação eleitoral 

ou de proximidade de pleito; 
II - estas recaírem em mês de funcionamento do júri, salvo 

na Comarca de Belo Horizonte; 
III - estiver o magistrado com autos em seu poder além do 

prazo 1 ega 1 ; 
IV - pender de julgamento causa cuja instrução tenha sido 

dirigida pelo magistrado, ou existirem autos conclusos para 
sentença ou despacho por tempo superior ao prazo legal; 
v inexistir Juiz para a substituição. ou esta 

sobrecarregar demasiadamente o substituto; 
VI -estas forem contrárias ao interesse público. 
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Art. 149 -O pedido de concessão de férias-prêmio será 
instruido com prova de que não existem os impedimentos 
referidos nos incisos III e IV, 2ª parte, do parágrafo único 
do artigo anterior. 
Art. 150 -Serão devidos ao cônjuge sobrevivente e aos 

herdeiros necessar1os do magistrado, em caso de falecimento 
deste, ocorrido quando na atividade, vencimentos e vantagens 
correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas nem 
contadas em dobro. 

Art. 151 
mediante: 

Capítulo VII 
Das Licenças e do Afastamento 

Seção I 
Das Licenças 

O magistrado poderá afastar-se 

I- licença para tratamento de saúde; 

do cargo 

II- licença por motivo de doença em pessoa da família; 
III - licença para repouso á gestante; 
IV - 1 icença-paternidade. 
Art. 152 -As licenças terão o prazo máximo de 2 (dois) 

anos, não se interrompendo a contagem desse prazo pela 
reassunção do exercício por período de até 30 (trinta) dias. 

§ 1Q- No caso de licença para tratamento de saúde, findo o 
prazo máximo, o magistrado será submetido a inspeção de 
saúde, devendo reassumir o cargo dentro de 10 (dez) dias 
contados da data do laudo que concluir pelo seu 
restabelecimento. 

§ 2Q -Concluindo o laudo pela continuação da enfermidade, 
será iniciado o processo de aposentadoria. 
Art. 153 -O requerimento de licença para tratamento de 

saúde deverá ser instruído com atestado médico. 
§ 1Q- Se a licença e suas prorrogações ininterruptas forem 

por prazo superior a 30 (trinta) dias, o requerimento deverá 
ser instruído com laudo de inspeção expedido por junta 
méd i c a o f i c i a 1 . 

§ 2Q -Se inexistir junta médica oficial na comarca de 
exercício do magistrado, a licença poderá ser concedida com 
atestado assinado por mais de um médico e visado pela junta 
médica do Tribunal de Justiça, podendo ser exigido o exame 
pessoal do magistrado. 

§ 3Q - Nos casos de tuberculose, cardiopatia descompensada, 
alienação mental, neoplasia maligna, leucemia, cegueira, 
lepra, pênfigo foliáceo, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, paralisia 
que impeça a locomoção ou AIDS, a concessão da licença 
dispensará requerimento, devendo ser concedida de ofício, 
mediante simples apresentação do atestado ou laudo médico. 

§ 4Q- Nos casos referidos no parágrafo anterior, a licença 
será concedida por prazo indeterminado e importará 
instauração do processo de verificação de invalidez. 

§ 5Q- Permanecendo o magistrado em licença para tratamento 
de saúde pelo prazo de 1 (um) ano, ser-lhe-á concedido 
auxilio-doença no valor de 1 (um) mês de vencimento. 
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Art. 154 -O magistrado que houver gozado o máximo de 
licença não poderá ser 1 icenciado senão depois de 1 (um) ano 
de efetivo exercício no cargo, e, antes de decorrido esse 
tempo, só excepcionalmente, para tratamento de saúde, poderá 
o órgão Especial conceder-lhe outra licença. 

Art. 155- Na licença para tratamento de saúde em pessoa da 
família do magistrado, o requerimento deverá ser instruído 
na forma estabelecida no art. 153 desta lei, devendo o 
atestado ou o laudo de inspeção, expedido por junta médica, 
declarar a indispensabilidade da assistência pessoal do 
magistrado e a incompatibilidade de sua prestação com o 
exercício do cargo. 

§ 1Q - Para efeito do disposto 
ão da família do magistrado o 
filhos, os pais, os sogros e 
companhia. 

neste artigo, considerar-se-
cônjuge não separado, os 

os irmãos que vivam em sua 

§ 2Q- A 1 icença por motivo de doença em pessoa da família, 
até o prazo de 30 (trinta) dias. sera concedida com 
remuneração integral e, além desse prazo, sem vencimentos. 
Art. 156- A licença-paternidade, a licença para tratamento 

de saúde e a licença-maternidade serão concedidas com 
remuneração integral. 
Art. 157 -A licença-paternidade será concedida pelo prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, e a de repouso à gestante pelo de 
120 (cento e vinte) dias, devendo o pedido ser instruído com 
atestado médico. 

Art. 158 -Sem 
magistrado poderá 
dias consecutivos 

I - casamento; 
II - falecimento 

ou irmãos; 

Seção II 
Do Afastamento 

prejuízo do vencimento e das 
afastar-se de suas funções 

por motivo de: 

vantagens, o 
até 8 (oito) 

de cônjuge, ascendente. descendente, sogro 

Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo, o 
magistrado comunicará, com antecedência, o afastamento ao 
seu substituto legal e, no caso do inciso II, fará a 
comunicação, se possível. 
Art. 159 -Conceder-se-á afastamento ao magistrado. sem 

prejuízo do vencimento e das vantagens: 
I para freqüência a cursos ou seminário de 

aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 
nos termos de resolução da Corte Superior; 

II - para a prestação de serviços exclusivamente à Justiça 
Eleitoral. 

Capítulo VIII 
Da Aposentadoria 

Art. 160- O magistrado vitalício será aposentado: 
I - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, por 

invalidez ou por interesse público; 
II - voluntariamente, aos 30 (trinta) anos de serviço, após 

5 (cinco) anos de exercício efetivo na judicatura. 
Parágrafo único Os proventos da aposentadoria serão 

iguais aos vencimentos e às vantagens correspondentes ao 
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cargo em que ela ocorreu e serão reajustados na mesma 
proporção dos aumentos de vencimentos concedidos, a qualquer 
título, aos magistrados em atividade. 
Art. 161 -Ao completar 70 (setenta) anos de idade. o 

magistrado perderá automaticamente o exercício do cargo, 
cumprindo à Corte Superior organizar a lista ou fazer a 
indicação para preenchimento da vaga, independentemente de 
ato declaratório de vacância do cargo. 

Parágrafo único -A formalização da aposentadoria dar-se-á 
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que será 
processado na sua Secretaria e encaminhado ao Tribunal de 
Contas para registro. 
Art. 162 -A aposentadoria voluntária será requerida ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, mediante petição e 
certidão de tempo de serviço. 
~ 1Q - A apresentação do pedido de aposentadoria e seu 

processamento far-se-ão na forma estabelecida no parágrafo 
único do artigo anterior. 
~ 2Q - O tempo de serviço será aprovado por meio de 

certidão passada pela Secretaria do Tribunal. 
Art. 163 -A aposentadoria por invalidez será decretada 

pela Corte Superior, em processo estabelecido no Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça. 

Capitulo IX 
Da Disponibilidade 

Art. 164- O magistrado será posto em disponibilidade: 
I - em razão da extinção do cargo ou da transferência da 

sede da comarca; 
II - em razão de incompatibilidade prevista no art. 130 

desta 1 e i; 
III - compulsoriamente. no caso e na forma estabelecidos na 

Constituição da República. 
9 1Q - No caso de transferência da sede da comarca, o 

magistrado não será colocado em disponibilidade se preferir 
remover-se para a nova sede, requerendo-o ao Presidente do 
Tribunal de Justiça até 15 (quinze) dias depois de efetivada 
a mudança. 

9 2Q - No caso de extinção do cargo, o magistrado poderá 
ser aproveitado em outra comarca de igual categoria que 
estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

§ 3Q -Decretada a disponibilidade compulsória, o recurso 
que for interposto não terá efeito suspensivo, e o 
magistrado perderá imediatamente a função jurisdicional. 
Art. 165- A disponibilidade referida nos incisos I e II do 

artigo anterior: 
I - assegura ao magistrado todos os direitos da atividade, 

inclusive vencimentos, vantagens e promoção por merecimento 
e antigüidade; 
II - impõe ao magistrado todos os deveres e todas as 

restrições estabelecidos para a magistratura, submetendo-o à 
disciplina judiciária e sujeitando-o às penalidades àquela 
aplicáveis. 
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Art. 166- A disponibilidade prevista no inciso III do art. 
164 desta lei: 

I - assegura ao magistrado vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço; 
II - sujeita-o à perda do cargo em razão de sentença 

criminal; 
III - faculta-lhe o reaproveitamento, nos termos que o 

Regimento Interno estabelecer; 
IV- impede-o de contar o tempo de disponibilidade, salvo 

para efeito de aposentadoria. 
Capítulo X 

Da Cessação do Exercício 
Art. 167 -Para o magistrado vitalício, cessará o exercício 

da função jurisdicional: 
I - por perda do cargo em razão de: 
a) sentença criminal transitada em julgado; 
b) decisão em processo administrativo que imponha pena de 

demissão; 
c) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos, nos 

termos da Constituição da República; 
II - por aposentadoria ou exoneração a pedido; 
III - por disponibilidade ou remoção compulsória até o 

reaproveitamento. 
Art. 168 -Para o magistrado não vitalício, cessará o 

exercício da função jurisdicional, em virtude de exoneração, 
nos termos do art. 177 desta lei. 

Capítulo XI 
Da Disciplina Judiciária 

Seção I 
Dos Deveres do Magistrado 

Art. 169- São deveres do magistrado: 
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade 

e exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício; 
II - sentenciar ou despachar sem exceder injustificadamente 

os prazos; 
III determinar as providências para que os atos 

processuais se realizem nos prazos legais; 
IV - tratar com urbanidade as partes. os membros do 

Ministério Público, os advogados. as testemunhas, os 
servidores e Auxiliares da Justiça e atender aos que o 
procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de 
providência que reclame e possibilite solução de urgência; v - residir na sede da comarca; 

VI - comparecer pontualmente às 12 (doze) horas, início do 
expediente, não se ausentando injustificadamente antes das 
18 (dezoito) horas; 
VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados. 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e 
emolumentos, mesmo não havendo reclamação das partes; 
VIII - manter conduta irrepreensivel na vida pública e na 

particular. 
Art. 170- É vedado 
I - exercer, ainda 

função, salvo uma de 

ao magistrado: 
que em disponibilidade, outro cargo ou 

magistério; 

~ 
~ 
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II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
percentagem ou custas nos processos sujeitos a seu despacho 
ou julgamento; 

III -exercer atividade político-partidária; 
IV exercer o comércio ou participar de sociedade 

comercial, inclusive a de economia mista, exceto como 
acionista ou quotista; 
V- exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, 

associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, 
salvo de associação de classe, sem remuneração; 

VI - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião 
sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou 
juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de 
órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras 
técnicas ou no exercício do magistério. 

§ 1Q - O exercício de cargo ou função de magistério será 
permitido somente se houver compatibilidade de horários, 
vedado, em quaisquer hipóteses, o desempenho de função de 
direção administrativa ou técnica de estabelecimento de 
ensino. 

§ 2Q - O magistrado poderá desempenhar função docente em 
curso oficial de preparação para a judicatura ou de 
aperfeiçoamento de magistrados, cumulativamente com o 
exercício de cargo ou função de magistério. 

Seção II 
Das Penalidades 

Art. 171 O magistrado não poderá 
prejudicado pelas opiniões que manifestar 
proferir, salvo em casos de impropriedade 
linguagem. 
Art. 172- São penas disciplinares: 
I - advertência; 
II - censura; 
III - demissão; 

ser punido nem 
nas decisões que 
ou excesso de 

IV aposentadoria compulsória com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço; 
V- remoção e disponibilidade compulsórias. 
Parágrafo único - As penas de advertência e de censura 

serão aplicáveis somente aos Juízes de 1Q grau. 
Art. 173 A pena de advertência será aplicada 

reservadamente, por escrito, no caso de negligência no 
cumprimento dos deveres do cargo. 
Art. 174 -A pena de censura será aplicada reservadamente, 

por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento 
dos deveres do cargo ou no caso de procedimento incorreto, 
se a infração não justificar a imposição de pena mais grave. 

Parágrafo único- A aplicação da pena de censura impedirá a 
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo 
prazo de 1. (um) ano contado de sua imposição. 
Art. 175- A pena de demissão será aplicada em razão de: 
I - sentença criminal condenatória transitada em julgado; 
II - exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer 

outra função, salvo de um cargo de magistério; 
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III recebimento, a qualquer título e sob qualquer 
pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a 
seu despacho ou julgamento; 
IV- exercício de atividade político-partidária; 
v - abandono de cargo; 
VI - procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro de suas funções, por decisão da maioria de votos dos 
membros do Tribunal de Justiça, assegurada ampla defesa. 

Art. 176 A pena de aposentadoria compulsória será 
aplicada ao magistrado: 

I -manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do 
cargo; 

II - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou 
cujo proceder funcional seja incompatível com o bom 
desempenho das atividades do Poder Judiciário. 

Art. 177 O magistrado que ainda não adquiriu a 
vitaliciedade poderá ser exonerado nas hipóteses previstas 
nos arts. 175 e 176 desta lei e nos casos de falta grave. 
Parágrafo un1co Entender-se-á como falta grave a 

reiteração em procedimento que tiver dado causa a 
advertência ou censura. 

Seção III 
Da Remoção e da Disponibilidade Compulsórias 

Art. 178 -A Corte Superior poderá determinar, por motivo 
de interesse público e pelo voto de 2/3 (dois terços) de 
seus membros, assegurada ampla defesa, a remoção ou a 
disponibilidade compulsórias do magistrado. 

§ 1Q - Será obrigatoriamente reconhecida a existência de 
interesse público determinador da remoção compulsória 
quando: 

I o procedimento funcional do magistrado, sem 
caracterizar fato determinador da disponibilidade ou da 
aposentadoria compulsórias ou de demissão, for incompatível 
com o bom desempenho da função jurisdicional na comarca; 

II - o prestigio do magistrado e a prestação jurisdicional 
na comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos 
que envolvam a pessoa do Juiz. 

§ 2Q - Sem prejuízo do reconhecimento em outros casos, será 
obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse 
público determinador da disponibilidade compulsória quando: 

I o procedimento funcional do magistrado, sem 
caracterizar fato determinador da remoção ou da 
aposentadoria compulsórias ou de demissão, for incompatível 
com o bom desempenho da função jurisdicional: 

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional 
na comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos 
que envolvam a pessoa do Juiz. 

§ 3Q O período de trânsito do magistrado removido 
compulsoriamente ou posto em disponibilidade compulsória 
será de 3 (três) meses, prorrogáveis, a juizo da Corte 
Superior, por igual prazo. 

§ 4Q - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a 
Corte Superior, decidindo pelo não-aproveitamento do 
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magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse 
público. 

§ SQ -As disposições dos§§ 3Q e 4Q deste artigo aplicam-
se aos atuais magistrados removidos compulsoriamente ou 
postos em disponibilidade compulsória, contando-se o prazo 
para seu aproveitamento a partir da data da vigência desta 
lei. 

Seção IV 
Dos Procedimentos 

Art. 179 -Os procedimentos para apuração de faltas e 
aplicação de penalidades, bem como para a decretação de 
remoçao ou disponibilidade compulsórias, assegurarao o 
resguardo devido á dignidade e à independência do magistrado 
e serão estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça. 

Subseção I 
Do Processo na Corregedoria-Geral de Justiça 

Art. 180- Sem prejuízo de iniciativa da Corregedoria-Geral 
de Justiça, qualquer pessoa poderá representar, por escrito, 
a respeito de erro, abuso ou omissão de magistrado, devendo 
o Corregedor-Geral de Justiça adotar as medidas cabíveis 
para a apuração do fato. 
Parágrafo único A representação será arquivada, se 

manifestamente improcedente. 
Art. 181 Sempre que necessar1o 

circunstância para determinação de 
disciplinar do Juiz, far-se-á sindicância. 

apurar fato ou 
responsabilidade 

§ 1Q Será dispensada a sindicância quando a falta 
disciplinar constar em autos, estiver caracterizada em 
documento escrito ou constituir flagrante desacato ou 
desobediência. 

§ 2Q - Concluída a sindicância, o Corregedor-Geral de 
Justiça, em despacho, resumirá a acusação, mencionando os 
fatos e classificando-os para a instauração do processo 
cabível. 
Art. 182 Apurada a infração, o Corregedor-Geral de 

Justiça, mediante portaria, determinará instauração do 
processo disciplinar. 
Art. 183 O magistrado será notificado da acusação, 

pessoalmente ou por carta registrada com aviso de 
recebimento, marcando-lhe o Corregedor-Geral de Justiça 
prazo de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias para defesa. 
Parágrafo único - Estando o faltoso em lugar incerto, a 

notificação será feita por edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias, publicado duas vezes no "Diário do Judiciário", dando-
se-lhe defensor, se for revel. 
Art. 184 -Durante o prazo de defesa, pode o indiciado 

examinar o processo, por si ou por advogado constituído. 
Art. 185 . -Apresentada a defesa e ouvidas as testemunhas 

indicadas, até o número de 5 (cinco), os autos serão 
conclusos ao Corregedor-Geral de Justiça, que os remeterá ao 
Tribunal de Justiça para distribuição e julgamento. 

Subseção II 
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade 
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Art. 186 -A pena de censura perderá seus efeitos decorrido 
1 (um) ano do trânsito em julgado da decisão que a houver 
aplicado, prazo que, no caso de reincidência, será contado 
em dobro a partir da última punição. 

Titulo II 
Da Magistratura 

Art. 187 -A magistratura da justiça comum compreenderá os 
cargos de: 

I - Juiz de Direito Substituto; 
II - Juiz de Direito de Entrância Inicial; 
III - Juiz de Direito de Entrância Intermediária; 
IV - Juiz de Direito de Entrância Final; 
v - Juiz de Direito de Entrância Especial; 
VI - Juiz de Tribunal de Alçada; 
VII - Desembargador. 

Capitulo 
Do Concurso para Ingresso na Magistratura 

Art. 188 -O ingresso na magistratura far-se-á no cargo de 
Juiz de Direito Substituto, após concurso público de provas 
e títulos, perante comissão examinadora integrada pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, que a presidirá, por 
Desembargadores e por um representante do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 189 -Para ser admitido no concurso, que será válido 
por 2 (dois) anos contados de sua homologação, o candidato 
deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro e estar em exercício dos direitos civis 
e políticos e quite com o serviço militar; 

II - ter mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade na data 
da inscrição; 

III - ser bacharel em Direito há 2 (dois) anos, no m1n1mo, 
por faculdade oficial ou reconhecida, com diploma registrado 
na forma da lei; 

IV apresentar laudo de junta médica oficial, 
comprobatório de higidez física e mental e de ausência de 
defeito físico que o incapacite para o exercício da função; 
v - apresentar atestado de antecedentes, folha-corrida e 

prova de idoneidade moral; 
VI - comprovar. na data da inscrição, pelo menos 2 (dois) 

anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau, como 
magistrado, Promotor de Justiça, advogado ou servidor 
público ocupante de cargo ou função para cujo desempenho 
sejam exigidos conhecimentos privativos de bacharel em 
Direito, a juizo da comissão examinadora; 

VII - pagar taxa de inscrição. 
§ 1Q - O exercício da advocacia será comprovado mediante 

apresentação de: 
I - prova de inscrição definitiva ou prov1sor1a, como 

advogado, na Ordem dos Advogados do Brasil; 
II - atestado de Juiz de Direito perante o qual o candidato 

tiver desempenhado a profissão; 
III - certidões de cartórios ou secretarias indicando 

feitos em que o advogado teve ou tem participação como 
patrono de parte. 

~ 
~ 
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§ 2Q A prova de idoneidade moral será feita por 
investigação a que será submetido o candidato, relativa aos 
aspectos moral e social, para o que ele apresentará 
"curriculum vitae", com indicação dos lugares em que teve 
residência nos últimos 10 (dez) anos, estabelecimentos de 
ensino cursados, empregos particulares ou funções públicas 
exercidas, empregadores ou autoridades perante as quais 
tiver servido. 

§ 3Q - Poderá a comissão examinadora do concurso indeferir 
o pedido de inscrição, ainda que apresentados os documentos 
exigidos, se entender faltarem ao requerente condições 
pessoais para o bom desempenho do cargo. 
Art. 190 -O concurso será anunciado, com prazo mínimo de 

inscrição de 60 (sessenta) dias, em edital que, apresentando 
as exigências dos arts. 189 e 191, será publicado pelo menos 
3 (três) vezes no "Diário do Judiciário", das quais a 
primeira na íntegra, obedecendo às regras que forem 
estabelecidas em resolução da Corte Superior. 

Capítulo II 
Da Nomeação e da Vitaliciedade 

Art. 191 -A nomeação dos candidatos aprovados será feita 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com observância 
estrita da ordem de classificação e respeitada a idade 
máxima de 65 (sessenta e cinco) anos incompletos. 
Art. 192 -Os Juízes de Direito Substitutos tomarão posseq 

de preferência coletivamente, em sessão solene do Tribunal, 
e terão, desde então, direito aos vencimentos e às vantagens 
do cargo. 

§ 1Q - Empossados, os Juizes passarão a freqüentar curso 
ministrado pela Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, pelo 
menos por 6 (seis) meses. 

§ 2Q - Durante o curso, os Juízes serão submetidos a 
avaliações periódicas, inclusive acompanhamento psicológico 
e exames médicos, e será aprofundada a investigação relativa 
aos aspectos moral e social, a fim de se verificar seu nível 
de conhecimento, o aproveitamento, a aptidão e a adequação 
ao exercício da função judicante. 

§ 3Q -Os não habilitados no curso ficarão sujeitos desde 
logo ao processo de vitaliciamento previsto no art. 193 
desta lei, conforme se dispuser no Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça. 
Art. 193 -Ao aproximar-se o final do biênio de estágio, a 

Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das 
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria de seus 
membros, poderá: 
I- reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade: 
II propor sua exoneração, ficando ele afastado 

automaticamente de suas funções, sem direito à 
vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente do Tribunal 
seja assinado após o decurso do biênio. 
Art. 194- A Corte Superior editará resolução disciplinando 

a matéria deste capítulo e do anterior. 
Capitulo III 

Da Promoção e da Remoção 
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Art. 195 -Ocorrendo vaga a ser provida, a Diretoria da 
Magistratura fará publicar, no "Diário do Judiciário", 
edital com prazo de 15 (quinze) dias para inscrição dos 
candidatos. 

§ 1Q - O provimento de vagas nos tribunais de 2Q grau 
independe de edital e inscrição. 

§ 2Q A data da abertura de vaga, para efeito de 
determinação do critério de promoção, será: 

I - a do falecimento do magistrado; 
II - a da publicação do ato de aposentadoria ou de 

exoneração do magistrado; 
III -a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, 

nos casos do art. 167, I, desta lei, a da remoção ou da 
disponibilidade compulsórias; 

IV - aquela em que o Juiz, promovido ou removido, deixar o 
cargo, com a lavratura do termo de afastamento, que deverá 
ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, imediatamente, pelo 
Escrivão. 

§ 3Q - Havendo simultaneidade na data da ocorrência de 
vaga, a precedência de abertura determinar-se-á pela ordem 
alfabética das comarcas. 

§ 4Q - Não se inscrevendo no prazo, presumir-se-á que o 
Juiz não.aceita o lugar vago. 

§ 5Q - A promoção por merecimento precederá a remoção. 
§ 6Q A vaga decorrente de remoção será provida 

obrigatoriamente por promoção. 
Seção I 

Da Promoção 
Art. 196 A promoção far-se-á alternadamente por 

antigüidade e por merecimento, de entrância a entrância, 
observado o inciso II do art. 98 da Constituição do Estado. 

§ 1Q - Não implicará promoção ou rebaixamento do magistrado 
a alteração da classificação da comarca. podendo ele nela 
permanecer ou ser removido. 

§ 2Q O Juiz que permanecer na comarca elevada de 
entrância poderá, se promovido, nela continuar, desde que o 
requeira antes de findo o prazo para assumir o exercício na 
comarca para a qual tenha sido promovido e seu pedido seja 
aprovado pela Corte Superior. 

Art. 197 Para a promoção por merecimento, a Corte 
Superior organizará lista tríplice, quando possível, em 
sessão pública e por escrutínio secreto, verificando 
previamente a existência de remanescente de listas 
anteriores, cujos nomes deverão ser apreciados com 
preferência, em escrutínio distinto. 
~ 1Q - Os remanescentes que não obtiverem votação bastante 

no escrutínio preferencial concorrerão em igualdade de 
condições com os demais inscritos. 

§ 2Q - O merecimento será aferido com prevalência de 
critério de ordem objetiva, tendo-se em conta, entre outras 
condições, a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício 
do cargo, o número de vezes que tenha figurado em lista, 
tanto para a entrância a prover como para as anteriores, bem 
como o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento. 
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§ 3Q - O Juiz não poderá ser votado, sendo nulo o voto 
dado, quando: 

I - segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, não 
estiver com o serviço em dia; 

II - tiver sofrido pena de censura há menos de 1 (um) ano, 
nos termos do parágrafo único do art. 174 desta lei, ou 
estiver submetido a processo que o sujeite a demissão, 
aposentadoria, disponibilidade ou remoção compulsórias; 
III - segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, 

residir fora da comarca; 
IV- ainda não tiver alcançado a vitaliciedade. 
§ 4Q - O Juiz terá preferência para ser votado para 

promoção por merecimento quando cumprir o previsto no art. 
270 da Constituição do Estado. 
Art. 198- Não poderá ser promovido nem removido o Juiz que 

mantiver processo indevidamente paralisado. 
Art. 199 -Na promoção por antigüidade, apurada entre os 

magistrados de entrância imediatamente anterior e, em se 
tratando de promoção para o cargo de Desembargador, entre os 
Juíze~ de Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça só 
podera recusar o Juiz mais antigo pelo voto motivado de 2/3 
(dois terços) de seus membros, repetindo-se a votação até 
fixar-se a indicação. 
Parágrafo único - Quando o magistrado. por 3 (três) vezes 

consecutivas, for recusado para promoção por antigüidade, o 
Corregedor-Geral de Justiça instaurará sindicância. 
Art. 200 -A promoção far-se-á por ato do Presidente do 

Tribunal de Justiça. 
Art. 201 -O período de trânsito. compreendido entre a data 

em que o Juiz deixar o exercício na comarca de que era 
titular e a data em que assumir na comarca para a qual foi 
promovido, será considerado, para todos os efeitos. como de 
efetivo exercício na entrância a que pertencia. 

Seção II 
Da Remoção 

Art. 202- A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só 
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por 
merecimento. 
Art. 203 -A remoção voluntária será feita a pedido do 

Juiz, nos seguintes casos: 
I - de uma comarca para outra de igual entrância; 
II - de uma vara para outra da mesma comarca; 
III mediante permuta entre dois Juízes da mesma 

entrância. 
§ 1Q - Para obter remoção, nos casos dos incisos I e II 

deste artigo, o Juiz deverá contar mais de 2 (dois) anos de 
efetivo exercício na comarca. 

§ 2Q- A remoção não será obtida quando, segundo informação 
da Corregedoria-Geral de Justiça, o Juiz: 

I - não estiver com o serviço em dia; 
II - tiver sofrido pena de censura há menos de 1 (um) ano; 
III estiver submetido a processo que o sujeite a 

demissão, aposentadoria, disponibilidade ou remoção 
compulsórias; 
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IV - residir fora da comarca. 
f 3Q - As remoções efetivar-se-ão por ato do Presidente do 

Tribunal de Justiça, após aprovação da Corte Superior por 
maioria de votos dos presentes. 

§ 4Q - No caso de remoção em que o Juiz deva assumir 
exerc1c1o em outra comarca, o período de trânsito referido 
no art. 112 desta lei será considerado como de efetivo 
exercício para todos os efeitos. 

Art. 204 -A remoção compulsória será decretada pela Corte 
Superior, nos termos do art. 178 desta lei. 

§ 1Q Decretada a remoção compulsória, o magistrado 
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de 
que era titular, independentemente de recurso que possa 
interpor, e ficará em período de trânsito até a assunção de 
exercício em outra comarca que lhe for designada. 

§ 2Q - A designação de nova comarca para o exercício do 
Juiz removido compulsoriamente será feita por maioria de 
votos da Corte Superior, por provocação do Corregedor-Geral 
de Justiça. 

§ 3Q - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, somente 
serão considerados pedidos de remoção de outros Juízes, se 
não for aprovada a designação. 

Capítulo IV 
Da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes 

Art. 205 -A Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, órgão 
da Secretaria do Tribunal de Justiça, terá como Diretor o 
2Q-Vice-Presidente do Tribunal, destinando-se precipuamente 
à seleção e à formação inicial e permanente dos magistrados, 
que se fará através de cursos. encontros regionais de 
estudos jurídicos, seminários, conferências, publicação de 
doutrina, jurisprudência e legislação e avaliação de 
trabalhos. 
Art. 206 -O regulamento da Escola Judicial Des. Edésio 

Fernandes, cujo anteprojeto deverá ser elaborado por seu 
Diretor no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da 
vigência desta lei, constará em resolução da Corte Superior. 

Livro IV 
Da Justiça Militar Estadual 

Titulo I 
Da Composição, da Sede e da Jurisdição 

Art. 207 -A Justiça Militar Estadual, com jurisdição no 
território do Estado de Minas Gerais e sede na Capital, é 
constituída, em 1Q grau, pelos Conselhos de Justiça e, em 2Q 
grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 208 -Compete à Justiça Militar processar e julgar o 
policial militar em crime militar definido em lei, e, ao 
Tribunal de Justiça Militar. decidir sobre a perda do posto 
e da patente de oficial e da graduação de praças. 

Art. 209 -O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de 3 
(três) Juizes oficiais da ativa do mais alto posto da 
Polícia Militar de Minas Gerais e de 2 (dois) Juízes Civis, 
sendo 1 (um) da classe dos Juízes-Auditores e 1 (um) 
representante do quinto constitucional. 
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Parágrafo único - Os Juízes Oficiais e o integrante do 
quinto constitucional serão nomeados por ato do Governador 
do Estado, e o da classe dos Juízes-Auditores será 
promovido, alternadamente, por antigüidade e merecimento, 
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 210 -Os candidatos ao cargo de Juiz Oficial da ativa 

serão indicados em lista sêxtupla, organizada pelo alto 
comando da Polícia Militar de Minas Gerais e remetida ao 
Tribunal de Justiça, que a reduzirá a lista tríplice e a 
encaminhará ao Governador do Estado para a nomeação. 

Parágrafo único - O Juiz integrante do quinto 
constitucional será nomeado, alternadamente, entre advogados 
e membros do Ministério Público, obedecida a regra do art. 
99 da Constituição Estadual. 

Art. 211 -As promoções dos Juízes de carreira da Justiça 
Militar serão feitas por ato do Presidente do Tribunal de 
Justiça, após indicação da Corte Superior, no caso de 
antigüidade, ou, sendo elas por merecimento, mediante lista 
tríplice, quando possível, organizada por aquela Corte. 
Art. 212 -O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz-

Auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos, 
vantagens e vencimentos do Juiz de Tribunal de Alçada e do 
Juiz de Direito de entrância especial e se sujeitam às 
mesmas vedações. 

Capítulo I 
Da Competência 

Art. 213- Competirá ao Tribunal de Justiça Militar: 
I - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, 

dar-lhes posse, assim como aos seus membros, e deferir-lhes 
compromisso legal; 

II - elaborar o Regimento Interno, modificá-lo ou reformá-
lo; 
III- baixar instruções para realização de concurso para 

Juiz-Auditor Substituto, servidores da Secretaria do 
Tribunal de Justiça Militar e demais servidores da Justiça 
Mi 1 i ta r; 

IV - processar e julgar originariamente: 
a) os oficiais de posto de Coronel de Polícia Militar; 
b) os oficiais de Polícia Militar, por indignidade ou 

incompatibilidade para o oficialato; 
c) o "habeas corpus", nos casos previstos em lei; 
d) a revisão dos processos findos na Justiça Militar; 
e) a reclamação para preservar a competência ou assegurar a 

autoridade do seu julgado; 
v - decidir sobre a perda de graduação de praça; 
VI - julgar, em grau de recurso: 
a) os embargos às suas decisões; 
b) as apelações e os recursos de decisões ou despachos dos 

Juízes inferiores; 
c) os pedidos de correição parcial; 
d) os incidentes processuais, nos termos da lei processual 

militar; 
e) os recursos de penas disciplinares aplicadas por seu 

Presidente, Corregedor e Juiz-Auditor; 
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f) os recursos de despacho do relator, previstos em lei 
processual militar ou no Regimento Interno; 
VII - decidir os conflitos de competência dos Conselhos de 

Justiça e dos Juízes-Auditores entre si ou entre estes e 
aqueles, bem como os conflitos de atribuições de autoridades 
administrativas ou judiciárias militares; 
VIII - decidir conflitos de incompatibilidade surgidos no 

curso do processo entre o Juiz-Auditor e os Juízes Militares 
do Conselho ou entre os últimos; 

IX - restabelecer. mediante avocatória, a sua competência. 
quando invadida por Juiz inferior; 

X - resolver, por decisão sua ou despacho do relator, nos 
termos da lei processual militar, questão prejudicial 
surgida no curso do processo submetido ao seu julgamento; 

XI - determinar as medidas preventivas e assecuratórias 
previstas na lei processual militar, em processo originário 
seu ou durante o julgamento de recurso, mediante decisão sua 
ou por intermédio do relator; 

XII decretar a prisão preventiva. revogá-la ou 
restabelecê-la, por decisão sua ou por intermédio do 
relator, em processo originário seu, mediante representação 
de encarregado de inquérito policial-militar, em que se 
apure crime de indiciado, sujeito a seu julgamento; 
XIII -conceder ou revogar menagem ou liberdade provisória, 

por decisão sua ou por intermédio do relator, em processo 
originário; 

XIV- aplicar medida provisória de segurança, por decisão 
sua ou por intermédio do relator, em processo originário; 

XV - determinar a restauração de autos extraviados ou 
destruídos, nos termos da lei processual militar, em se 
tratando de processo originário ou que nele transite em grau 
de recurso; 

XVI - declarar, por acórdão, nos termos da lei, a perda do 
posto e da patente, a indignidade do Oficial, a sua 
incompatibilidade com o oficialato ou a sua reforma; 
XVII - remeter ao Procurador de Justiça ou à autoridade 

competente cópia de peça ou documento constante em processo 
sob seu julgamento, se verificar, em qualquer deles, a 
existência de crime que deva ser submetido a outro processo; 

XVIII - apreciar representação que lhe seja feita pelo 
Procurador de Justiça, pelo Conselho de Justiça ou pelo 
Juiz-Auditor, no interesse da Justiça Militar; 

XIX - determinar ao Corregedor, quando julgar necessário, 
correição geral ou especial em Auditoria, Secretaria do 
Tribunal ou Secretaria do Juizo Militar; 

XX - determinar a instauração de sindicância ou inquérito 
administrativo, sempre que julgar necessário; 

XXI - aplicar penas disciplinares aos seus membros e aos 
Juízes-Auditores; 
XXII - indicar, em lista tríplice, ao Comando-Geral oficial 

combatente da ativa do posto de Coronel para completar, como 
substituto, o "quorum" de julgamento no Tribunal; 

XXIII - praticar os demais atos que decorram de sua 
competência, por força de lei ou do Regimento Interno. 
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Art. 214 -Por meio de resolução do Tribunal de Justiça 
Militar. serão estabelecidas a competência e as atribuições 
do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor. 

Título II 
Dos órgãos de Jurisdição e dos órgãos Auxiliares de 

Primeira Instância 
Capítulo I 

Da Magistratura Civil da Justiça Militar Estadual 
Art. 215- A magistratura civil da Justiça Militar Estadual 

constituir-se-á em carreira, compreendendo os cargos de 
Juiz-Auditor Substituto, Juiz Auditor Titular e Juiz Civil 
do Tribuna 1 . 

9 1Q - O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos para o cargo de Juiz-Auditor 
Substituto, realizado pelo Tribunal de Justiça Militar, com 
a participação de um representante do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, válido por 2 (dois) anos 
contados da homologação, que será feita pela Corte Superior 
do Tribunal de Justiça. 
9 2Q - Para ser admitido ao concurso, o candidato deverá 

preencher os requisitos constantes no art. 189 desta lei. 
Art. 216 A nomeação dos aprovados será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de 
classificação. 
Art. 217 -Os Juízes-Auditores Substitutos, em número de 2 

(dois), desempenharão as funções que lhes forem atribuídas 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 218 -Ocorrendo vaga de Juiz-Auditor Substituto, o 

Tribunal de Justiça Militar, havendo candidato aprovado 
remanescente, comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de 
Justiça para o provimento. 

Capítulo II 
Da Constituição das Auditorias 

Art. 219 Cada Auditoria, em número de 3 (três), 
constituir-se-á de um Juiz-Auditor Titular, junto a ela 
servindo um Defensor Público e um Promotor de Justiça. 
Art. 220 -Cada Auditoria terá a sua Secretaria do Juízo 

Mi 1 i tar. 
9 1Q- O Juiz-Auditor poderá requisitar policiais militares 

para o policiamento da respectiva Auditoria. 
§ 2Q - Os servidores das Secretarias do Juízo ficarão 

subordinados ao Juiz-Auditor. 
Capítulo III 

Das Secretarias do Juízo Militar 
Art. 221 -A Secretaria do Juizo, em cada Auditoria, será 

constituída de um Escrivão Judicial, um Escrevente, um 
Agente Judiciário, dois Datilógrafos e um Oficial de 
Justiça. 
Parágrafo único -Os cargos mencionados neste artigo serão 

providos por concurso público de provas, de acordo com as 
instruções estabelecidas pelo Tribunal de Justiça Militar. 
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Da Competência do Juiz-Auditor 

Art. 222 -Competirá ao Juiz-Auditor Titular: 
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I - decidir sobre recebimento da denúncia, pedido de 
arquivamento do processo e devolução do inquérito ou da 
representação; 
II - relaxar, em despacho fundamentado, a prisão que lhe 

for comunicada por autoridade encarregada de investigações 
poli c ia i s; 
III - decretar ou não, em despacho fundamentado, a prisão 

preventiva de indiciado em inquérito, a pedido do respectivo 
encarregado; 

IV - converter em prisão preventiva a detenção do indiciado 
ou ordenar-lhe a soltura; 
V- requisitar das autoridades c1v1s ou militares as 

providências necessárias ao andamento do processo e ao 
esclarecimento do fato; 

VI -requisitar a realização de exames e perícias; 
VII determinar as diligências necessárias ao 

esclarecimento do processo; 
VIII - nomear peritos; 
IX relatar os processos nos Conselhos de Justiça; 

redigir, no prazo de 8 (oito) dias, as sentenças e decisões; 
interrogar o acusado e inquirir as testemunhas; 
X- proceder, na forma da lei, em presença do Promotor de 

Justiça e do Defensor Público, ao sorteio do Conselho 
Especial de Justiça; 

XI - expedir mandados e alvarás de soltura; 
XII - decidir sobre o recebimento dos recursos interpostos; 
XIII - executar as sentenças, exceto as proferidas em 

processo originário do Tribunal de Justiça Militar, salvo 
delegação deste; 

XIV renovar, pelo menos trimestralmente, junto às 
autoridades competentes, diligências para captura de 
condenados revéis ou foragidos; 

XV - comunicar à autoridade a que estiver subordinado o 
acusado as decisões a este relativas, logo que lhe cheguem 
ao conhecimento; 

XVI - decidir do livramento condicional. observadas as 
disposições legais; 

XVII - remeter à Corregedoria, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, os autos de inquérito que mandar arquivar; 

XVIII - aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe 
são subordinados; 

XIX - apresentar à 
cada mês, relatório 
anterior; 

Corregedoria, no primeiro decêndio de 
dos trabalhos da Auditoria no mês 

XX - dar cumprimento às normas legais sobre a escrituração 
de carga e descarga do material; 

XXI - praticar os demais atos que, em decorrência de lei, 
forem de sua competência. 
Art. 223 -Competirá ao Juiz-Auditor Substituto: 
I - comparecer diariamente às Auditorias e ali permanecer 

até o final do expediente; 
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II- substituir, na forma regulada pelo Tribunal, qualquer 
Juiz-Auditor Titular nas suas licenças, faltas ocasionais, 
férias, impedimentos ou suspeição jurada no processo; 
III - funcionar em Conselho Extraordinário de Justiça; 
IV- auxiliar os Juízes-Auditores Titulares na feitura dos 

relatórios à Corregedoria e nos demais serviços 
administrativos; 
V- funcionar em Conselho Especial de Justiça, quando 

houver acúmulo de serviço, mediante determinação do 
Corregedor; 

VI -auxiliar o Diretor do Foro, na forma regimental; 
VII - praticar os demais atos que, em decorrência de lei, 

determinação superior ou provimento, forem de sua 
competência. 

Capítulo V 
Do Defensor Público junto à Justiça Militar 

Art. 224- Junto à Justiça Militar servirá Defensor Público 
designado pelo respectivo órgão. 

Capítulo VI 
Das Atribuições dos Servidores da Justiça Militar 
Art. 225- As atribuições dos servidores da Justiça Militar 

serão regulamentadas em ato do respectivo Tribunal. 
Capítulo VII 

Dos Conselhos de Justiça 
Art. 226 -Os Conselhos de Justiça terão as seguintes 

categorias: 
I - Conselho Especial de Justiça; 
II -Conselho Permanente de Justiça. 
~ 1Q - Os Conselhos Especiais de Justiça serão constituídos 

de 1 (um) Juiz-Auditor e de 4 (quatro) Juízes Mi 1 itares, sob 
a presidência de 1 (um) oficial superior, de posto mais 
elevado que o dos demais Juízes, ou de maior antigüidade, no 
caso de igualdade de posto. 
~ 2Q Os Conselhos Permanentes de Justiça serão 

constituídos do Juiz-Auditor, de 1 (um) oficial superior 
como Presidente, e de 3 (três) oficiais até o posto de 
Capitão. 
~ 3Q Os Conselhos de Justiça de Unidades serão 

constituídos de 1 (um) Capitão Presidente e 2 (dois) 
Oficiais de menor posto, sendo relator o que se seguir em 
posto ao Presidente, e escrivão. 1 (um) sargento designado 
pela autoridade que houver nomeado o Conselho. 
Art. 227 -Os Juízes Militares integrantes dos Conselhos 

Especiais ou Permanentes serão sorteados entre oficiais em 
serviço ativo na sede da Auditoria, recorrendo-se a oficiais 
fora desse local quando os da sede forem em número 
insuficiente. 
9 1Q - O Conselho Especial será constituído para cada 

processo e.dissolver-se-á depois de concluídos os trabalhos, 
reunindo-se novamente, por convocação do Juiz-Auditor, se 
sobrevier nulidade do processo ou do julgamento, ou para 
atender a diligência determinada pelo Tribunal de Justiça 
Militar. 
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§ 2Q O Conselho Permanente de Justiça, uma vez 
constituído. funcionará durante 3 (três) meses consecutivos. 

§ 3Q - Se. na convocação, estiver impedido de funcionar 
algum dos Juízes, será sorteado outro oficial para 
substituí-lo. 

§ 4Q - Por acúmulo de serviço, poderá o Tribunal de Justiça 
Militar determinar o sorteio de Conselhos Extraordinários de 
Justiça, que funcionarão com o Juiz-Auditor Substituto. 4 
(quatro) Juízes Militares, 1 (um) Defensor Público e 1 (um) 
Promotor de Justiça, dissolvendo-se logo após o julgamento 
dos processos enumerados no edital de convocação. 

Art. 228 Os Conselhos Especiais ou Permanentes 
funcionarão nas sedes das Auditorias, salvo casos especiais, 
por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da 
justiça, e pelo tempo indispensável. mediante deliberação do 
Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 229 -Os Conselhos de Justiça poderão instalar-se ou 

funcionar com a maioria de seus membros, sendo indispensável 
a presença do Juiz-Auditor e do Presidente dos Conselhos 
Permanentes ou Extraordinários. podendo, em se tratando de 
Conselhos Especiais, o Presidente ser substituído por 
oficial superior presente. 

1 1Q Na sessão de julgamento, exlglr-se-ão o 
comparecimento e os votos de todos os Juizes. 

1 2Q - O julgamento será adiado na hipótese de falta 
ocasional do Juiz-Auditor, e, ocorrendo a segunda falta, o 
julgamento será realizado pelo Juiz-Auditor Substituto. 
Art. 230 -Os Juízes Militares serão sorteados entre os 

oficiais da Polícia Militar em serviço ativo, segundo 
relação remetida trimestralmente pelo Diretor de Pessoal à 
Auditoria, na qual constarão o posto, a antigüidade e o 
lugar onde servirem, devendo essa relação ser publicada em 
boletim, até o dia 5 (cinco) do último mês do trimestre. 

§ lQ - As alterações que se verificarem na relação devem 
ser comunicadas, mensalmente, ao Diretor do Foro Militar. 

1 2Q - Não sendo remetida no devido tempo a relação dos 
oficiais, os Juizes serão sorteados pela anterior, 
consideradas as alterações que ocorrerem. 

§ 3Q- Não serão incluídos na relação: 
I - o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e os 

oficiais dos seus gabinetes; 
II o Chefe e os Oficiais do Gabinete Militar do 

Governador do Estado; 
III - os Diretores. os Comandantes de Unidade e os Chefes 

de Serviços Autônomos; 
IV- os Assistentes Militares, os Ajudantes de Ordens, os 

oficiais servindo no Tribunal de Justiça Militar e os 
Secretários de Unidade. 

§ 4Q -Se a antigüidade do acusado exigir, poderão ser 
sorteados os oficiais referidos no inciso III do parágrafo 
anterior e aqueles lotados em qualquer gabinete. 

§ 5Q - Os oficiais desimpedidos não poderão ser retirados 
da relação de sorteio, sujeitando-se a responsabilidade 
penal a autoridade que alterá-la indevidamente. 
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Art. 231 Em audiência pública, estando presentes o 
Promotor de Justiça e o Defensor Público, fará o Juiz-
Auditor os sorteios dos Conselhos de Justiça. 

§ 1Q - Não poderão ser convocados mais de 3 (três) oficiais 
por unidade para a composição dos Conselhos Permanentes de 
Justiça das diversas Auditorias, por trimestre. 

§ 2Q -O resultado do sorteio constará em ata lavrada pelo 
Escrivão em livro próprio. 

§ 3Q -O oficial que tiver integrado o Conselho Permanente 
de Justiça em um trimestre não será sorteado para o Conselho 
seguinte, salvo se, para a constituição deste último houver 
insuficiência de oficiais. 
Art. 232 -Os Juízes Militares dos Conselhos de Justiça 

ficarão dispensados de qualquer obrigação policial militar 
no dia das sessões. 
Art. 233 -Se for sorteado oficial que estiver em gozo de 

férias regulamentares ou no desempenho de comissão ou 
serviço fora da sede da Auditoria e que, por isso, não possa 
comparecer à sessão de instalação do Conselho, será sorteado 
outro que o substitua definitivamente. 

§ 1Q - Será também substituído de modo definitivo o oficial 
que for preso, responder a inquérito ou a processo, entrar 
em licença, deixar o serviço ativo ou que tenha sido 
condenado criminalmente, enquanto não reabilitado. 

§ 2Q - O oficial que, no curso do processo, for transferido 
para unidade fora da sede da Auditoria não será substituído, 
caso se trate de Conselho Especial de Justiça, devendo 
concluir o feito, comparecendo quando convocado. 
Art. 234 -Por sessão a que faltar sem justa causa, 

descontar-se-á do oficial quantia correspondente a 1 (um) 
dia de vencimento, comunicando-se o fato à autoridade sob 
cujas ordens ele estiver servindo, sem prejuízo de punição 
disciplinar prevista em regulamento. 
§ 1Q - Se faltar o Juiz-Auditor, sem justa causa, ser-lhe-á 

feito idêntico desconto, por ordem do Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar, após comunicação do Presidente do 
Conselho. 

§ 2Q - No caso de falta de Promotor de Justiça ou Defensor 
Público, a comunicação será feita pelo Juiz-Auditor ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador-Chefe da 
Defensoria. 
Art. 235 -Havendo mais de um acusado no mesmo processo, 

servirá de base à constituição do Conselho a patente do 
acusado de maior posto. 
Parágrafo único - Se a acusação abranger oficial e praça, 

haverá um só Conselho Especial de Justiça, perante o qual 
responderão os acusados. 

Seção II 
Da Competência 

Art. 236-
Justiça: 

Compete aos Conselhos Especiais e Permanentes de 

I - processar e julgar os 
penal militar, ressalvada 
Tribunal de Justiça Militar; 

crimes previstos na legislação 
a competência originária do 
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II - decretar a pr1sao preventiva do denunciado, revogá-la 
ou restabelecê-la, no curso do processo; 

III converter em prisão preventiva a detenção de 
indiciado ou ordenar-lhe a soltura, justificadamente; 
IV- conceder menagem e liberdade provisória, bem como 

revogá-las; 
V- declarar a inimputabilidade de indiciado ou de acusado, 

nos termos da lei penal militar, quando, no inquérito ou no 
curso do processo, tiver sido verificada aquela condição. 
mediante exame médico legal; 

VI - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos 
processos pendentes de seu julgamento; 
VII - decidir questões de direito ou de fato suscitadas 

durante a instrução criminal ou durante o julgamento; 
VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a 

respeito das questões nela suscitadas; 
IX - praticar os demais atos que lhe competirem, por força 

da lei processual militar. 
Art. 237 -Compete ao Presidente dos Conselhos Especial e 

Permanente de Justiça: 
I - abrir as sessões, presidi-las e apurar os votos; 
II - nomear advogado ao acusado que não o tiver e curador 

ao ausente e nos demais casos previstos em lei; 
III - manter a regularidade dos trabalhos de instrução e 

julgamento dos processos, mandando retirar da sala da sessão 
as pessoas que perturbarem a ordem, autuando-as no caso de 
desacato a Juiz, Promotor de Justiça ou Escrivão; 
IV- conceder, pelo tempo legal, a palavra ao Promotor de 

Justiça, ao Assistente e ao Defensor, podendo. após 
advertência, cassar-lhes a palavra, no caso de uso de 
1 inguagem desrespeitosa ao Conselho ou a autoridade 
judiciária ou administrativa; 
V - prender os assistentes que portarem armas proibidas, 

apresentando-os à autoridade competente; 
VI - submeter as questões de ordem à decisão do Conselho, 

ouvidos o representante do Ministério Público e a Defesa; 
VII - mandar constar na ata da sessão incidente nela 

ocorrido; 
VIII - mandar proceder, em cada sessão, à leitura da ata 

anterior. 
Título IV 

Disposições Gerais e Finais 
Capítulo I 

Do Compromisso. da Posse e do Exercício 
Art. 238- Nenhum magistrado ou servidor da Justiça Militar 

poderá tomar posse e entrar em exercício sem que tenha 
prestado compromisso de fiel cumprimento dos deveres e das 
atribuições. · 

Parágrafo único - Para a posse, serão apresentados os 
seguintes documentos: 

I - título de nomeação ou exemplar do órgão oficial do 
Estado em que conste integralmente o respectivo ato; 

II - certidão de nascimento ou documento equivalente; 
III - carteira de identidade; 
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IV - certificado ou documento equivalente que prove estar 
quite com as obrigações militares; 

V - atestado de boa saúde, firmado por junta médica 
oficial; 

VI - declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos 
e Documentos, quando se tratar de magistrado. 
Art. 239 -O prazo para a posse e o início do exerc1c1o 

será de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), 
por motivo justificado. 
§ 1Q - O prazo para 

publicação do ato de 
do Estado. 

a posse será contado da data da 
nomeação ou promoção no órgão oficial 

§ 2Q - Não verificada a posse nem o exercício dentro dos 
prazos legais, considerar-se-á sem efeito o ato de nomeação 
ou promoção. 

§ 3Q Tratando-se de promoção, o exerc1c1o dar-se-á 
mediante simples apresentação do título ou da publicação do 
ato no órgão oficial do Estado, com a devida comunicação ao 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 240- Serão competentes para dar posse: 
I - o Tribunal. a seus Juízes; 
II - o Presidente do Tribunal, aos Juízes-Auditores, aos 

Diretores e aos demais servidores do Tribunal; 
III - o Corregedor, aos servidores que lhe são subordinados 

e ao Diretor do Foro Militar; 
IV - o Juiz-Auditor Titular, aos servidores da Auditoria. 
Art. 241 -Haverá, no 1Q grau da Justiça Militar, 1 (um) 

Diretor do Foro, que será um Juiz-Auditor Titular designado 
pelo Tribunal de Justiça Militar por meio de resolução. 

Capítulo II 
Das Incompatibilidades 

Art. 242- Quanto às incompatibilidades e aos impedimentos, 
observar-se-á o disposto nos arts. 129 a 133 desta lei. 

Capítulo III 
Das Substituições 

Art. 243 -Os Juízes serão substituídos nas licenças, nas 
férias, nas faltas ou nos impedimentos da seguinte forma: 

I - o Presidente do Tribunal, pelo Vice-Presidente, ou na 
falta deste, pelo Corregedor; 
II o Corregedor, pelos demais Juízes, em ordem 

decrescente de antigüidade; 
III - o Juiz Civil, pelo Auditor Titular, para completar o 

"quorum" de julgamento; 
IV- o Juiz Militar, por oficial do posto de Coronel da 

Polícia Militar do quadro de combatentes em atividade, 
escolhido segundo a ordem de antigüidade do Quadro; 
V - o Juiz-Auditor, pelo substitut9 legal; 
VI - o Presidente do Conselho Especial de Justiça, pelo 

imediato imposto ou antigüidade se for oficial superior; 
VII - o Presidente do Conselho Permanente de Justiça, 

somente no caso de impedimento legal, apurado no início do 
trimestre, mediante novo sorteio; 
VIII - os Juízes dos Conselhos Especial ou Permanente, 

mediante novo sorteio. 
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Capítulo IV 
Da Disciplina Judiciária Militar 

Art. 244 -Aplicar-se-á aos magistrados da Justiça Militar 
o disposto nesta lei para a magistratura comum, quanto à 
disciplina judiciária. 
Art. 245- Os servidores da Justiça Militar serão passíveis 

das seguintes penas disciplinares: 
I - repreensão; 
II - multa; 
III - suspensão; 
IV - demissão. 
Art. 246- Constitui infração disciplinar qualquer violação 

da disciplina judiciária, por abuso, erro inescusável ou 
omissão por parte do magistrado ou servidor. 

§ 1Q- Qualquer pessoa poderá denunciar, verbalmente ou por 
escrito, ao Corregedor, o abuso, o erro inescusável ou a 
omissão de Juiz-Auditor ou servidor da Justiça Militar. 

§ 2Q A reclamação será arquivada se manifestamente 
improcedente. 
Art. 247 -Na aplicação das penas disciplinares, serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos 
que dela advierem para o serviço judiciário militar. 
Art. 248 -A pena de repreensão ao servidor será aplicada 

por escrito, em caráter sigiloso ou não, nos casos de 
desobediência e não-cumprimento dos deveres funcionais ou 
descortesia no trato com autoridades ou com outras pessoas, 
no exercício da função. 
Art. 249 -A pena de suspensão, que não excederá, cada vez, 

a 30 (trinta) dias, será aplicada ao servidor em caso de 
falta grave ou reincidência. 
Parágrafo único - Quando houver conveniência para o serviço, 
a pena de suspensão poderá ser convertida em multa 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) por dia de 
vencimento, obrigado o punido a permanecer em serviço. 
Art. 250- A pena de demissão aplicar-se-á nos mesmos casos 

previstos para os demais servidores civis do Estado. 
§ 1Q - O servidor estável somente poderá ser demitido após 

processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa, instaurado de ofício ou mediante representação 
escrita de autoridade ou de pessoa interessada, cujo 
depoimento deverá ser tomado. 

§ 2Q - Se não for estável, o servidor, depois de ouvido, 
poderá ser exonerado. 

§ 3Q - O ato de demissão mencionará a causa da punição. 
§ 4Q - Instaurado processo administrativo para apuração de 

falta determinadora de demissão, resultando provada outra 
menos grave, a autoridade competente imporá a pena cabível. 

§ 5Q - Por determinação do Tribunal, será instaurado o 
processo administrativo de que possa resultar demissão. 

§ 6Q - Independerá de processo administrativo a aplicação 
das penas de repreensão, multa e suspensão do servidor. 
Art. 251 As infrações funcionais dos membros do 

Ministério Público e da Defensoria Pública ocorridas perante 
a autoridade judiciária, ou no curso do processo, serão 
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comunicadas pelo Presidente do Tribunal ou pelo Juiz-Auditor 
ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Chefe da 
Defensoria Pública. 
Art. 252- As punições serão aplicadas: 
I - pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus 

membros e aos Juízes-Auditores; 
II - pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo 

Juiz-Auditor aos servidores que lhes são subordinados. 
Art. 253 -À punição disciplinar imposta a Juiz-Auditor ou 

servidor primários permitirá, apenas uma vez, o pedido de 
reconsideração ou relevação. 
Art. 254 -O punido poderá recorrer ao Tribunal, no prazo 

de 5 (cinco) dias contados da ciência que tiver da punição 
ou do indeferimento de pedido de reconsideração ou 
relevação. 
Art. 255 -Ao pessoal militar que estiver a serviço da 

Justiça Militar aplicar-se-á o Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar, mediante comunicação do Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar à autoridade competente. 

Capítulo V 
Dos Direitos, das Garantias. das Vantagens e da 

Aposentadoria 
Art. 256 -Os Juízes Civis e os Juízes-Auditores serão 

aposentados, e os Juízes Militares, reformados. nas mesmas 
condições e com as vantagens dos magistrados da justiça 
comum, aplicando-se a regra também aos casos de 
disponibilidade. 

Art. 257 -A aposentadoria dos Juízes Civis da Justiça 
Militar será concedida pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, e a reforma dos Juízes Militares. pelo Governador 
do Estado, diante de petição instruída com certidão de 
contagem de tempo de serviço, se voluntária. 

9 1Q -O tempo de serviço prestado fora da Justiça Militar 
será apurado: 

I - para os civis, na forma estabelecida nesta lei para os 
demais magistrados; 

II - para os militares, de conformidade com as leis 
relativas ao pessoal da Polícia Militar. 
9 2Q -O tempo de serviço prestado na Justiça Militar será 

provado por certidão passada pelo Diretor-Geral do Tribunal. 
Art. 258- Os processos da Justiça Militar serão isentos de 

taxas. custas ou emolumentos. 
Livro V 

Dos Órgãos Auxiliares da Justiça 
Título I 

Da Discriminação dos órgãos Auxiliares 
Art. 259- Junto aos Tribunais e aos Juízos servirão órgãos 

auxiliares da administração da justiça. 
Art. 260 ~São órgãos auxiliares dos Tribunais: 
I -a Secretaria do Tribunal de Justiça; 
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça; 
III - a Secretaria de Tribunal de Alçada; 
IV- a Secretaria do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 261 -São órgãos auxiliares dos Juízos: 
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I - as Secretarias do Juízo; 
II -os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro; 
III -os Auxiliares de Encargo; 
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IV- as Secretarias de Juízo Militar, previstas no art. 221 
desta 1 e i. 

Título II 
Dos Órgãos Auxiliares dos Tribunais 

Capitulo I 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça 

Art. 262 -A Secretaria do Tribunal de Justiça terá a 
organização e as atribuições constantes em regulamento 
expedido pelo Tribunal. 
Art. 263- O Quadro dos Servidores da Secretaria é o fixado 

em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
Art. 264 -A nomeação para os cargos integrantes do quadro 

a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, de acordo com as condições e a forma 
de provimento estabelecidas em lei. 

Capítulo II 
Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça 

Art. 265 -A Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, 
integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do 
Tribunal de Justiça e funcionando sob a superintendência do 
Corregedor-Geral de Justiça, terá a organização e as 
atribuições constantes em regulamento expedido pelo Tribunal 
de Justiça. 
Art. 266 O Quadro dos Servidores da 

Corregedoria será fixado conforme prevê o 
nomeação será feita de acordo com o art. 264 

Capítulo III 

Secretaria 
art. 263, 
desta 1 e i. 

Da Secretaria de Tribunal de Alçada 

da 
e a 

Art. 267 -A Secretaria de Tribunal de Alçada terá a 
organização e as atribuições constantes em regulamento 
expedido pelo mesmo Tribunal. 

Art. 268 -O Quadro de Servidores da Secretaria é o fixado 
em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante 
proposta de Tribunal de Alçada. 
Art. 269 -A nomeação para os cargos integrantes do quadro 

a que se refere o artigo anterior será feita por Presidente 
de Tribunal de Alçada, de acordo com as condições e a forma 
de provimento estabelecidas em lei, observado o disposto nos 
arts. 309 e 310 desta lei. 

Capítulo IV 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar 

Art. 270- A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar terá 
a organização e as atribuições constantes em regulamento 
expedido pelo mesmo Tribunal. 
Art. 271 -O Quadro dos Servidores da Secretaria é o fixado 

em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça consoante 
proposta do Tribunal de Justiça Militar, observado o 
disposto nos arts. 309 e 310 desta lei. 
Art. 272 -A nomeação para os cargos integrantes do Quadro 

a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente 
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do Tribunal de Justiça Militar, de acordo com as condições e 
a forma de provimento estabelecidas em lei. 

Título III 
Dos Órgãos Auxiliares dos Juízos 

Capítulo I 
Das Secretarias do Juízo 

Art. 273 -A cada Juízo de Direito corresponderá uma 
secretaria, cujas lotações serão definidas pela Corte 
Superior, mediante resolução. 

§ 1Q - Integrarão a Secretaria do Juízo as seguintes 
classes de servidores: 

I - Técnico de Apoio Judicial -especialidade de Escrivão 
Judicial; 

II - Oficial de Apoio Judicial A especialidade de 
Escrevente Judicial. 

§ 2Q - Nas comarcas em que houver Vara Privativa da 
Infância e da Juventude, esta terá Secretaria do Juízo 
específica e quadro de lotação de pessoal estabelecido pela 
Corte Superior, mediante resolução. 

Capítulo II 
Dos Serviços Auxiliares da Justiça 

Art. 274- Serão Serviços Auxiliares da Justiça os Serviços 
Auxiliares do Diretor do Foro. 
Art. 275- Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da 

Justiça serão fixados pela Corte Superior, mediante 
resolução. 
Art. 276- O provimento efetivo dos cargos far-se-á por ato 

do Presidente do Tribunal de Justiça e dependerá de 
aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas 
e títulos, realizado nos termos dos arts. 280 e 281 desta 
lei, respeitando-se a ordem de classificação. 
Art. 277 -Em qualquer modalidade de provimento de cargo, 

atender-se-á aos requisitos constantes na especificação da 
classe respectiva. 

Capítulo III 
Dos Auxiliares de Encargo 

Art. 278- Serão auxiliares de encargo: 
I - o Perito; 
II - o Depositário; 
III - o Síndico; 
IV- o Administrador; 
V - o Intérprete. 
Art. 279 -Os auxiliares de encargo serão nomeados pelo 

Juiz da causa, para nela servirem, quando necessário. 
Título IV 

Disposições Especiais 
Capítulo I 

Dos Direitos do Servidor 
Seção I 

Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juízo e nos 
Serviços Auxiliares da Justiça 

Art. 280 A nomeação para os cargos das Secretarias do 
Juízo e dos Serviços Auxiliares da Justiça ocorrerá após 
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aprovação em concurso público, de provas ou de provas e 
títulos, obedecida a ordem de classificação. 

§ 1Q - O Conselho da Magistratura, mediante provimento, 
disporá sobre a realização de concurso público e suas 
condições, observados os princípios de centralização, quando 
da abertura e da realização das provas, e de regionalização, 
quando da aplicação das provas. 

§ 2Q - Expedido o provimento a que se refere o parágrafo 
anterior, o Presidente do Tribunal de Justiça nomeará, para 
a realização do concurso, comissão composta pelo 2Q-Vice-
Presidente, que a presidirá, e por mais 2 (dois) 
Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do 
Poder Judiciário. 
Art. 281 -O nomeado tomará posse perante o 2Q-Vice-

Presidente e entrará em exercício no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, perante o Juiz Diretor do Foro da comarca 
para a qual for designado, remetendo-se cópia do respectivo 
termo à Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal de 
Justiça. 

Seção II 
Da Permuta e da Remoção dos Servidores do Foro Judicial 

Art. 282 -Os servidores do foro judicial, de cargos 
idênticos, da mesma comarca ou de comarcas de igual 
entrância, poderão permutá-los entre si, observada a 
conveniência da justiça e mediante requerimento dirigido ao 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 283 -Os servidores do foro judicial poderão requerer 

remoção para cargo idêntico, da mesma comarca ou de comarca 
de igual entrância, observada a conveniência da justiça. 

Seção III 
Das Férias 

Art. 284 -Os servidores do foro judicial farão jus a 
férias anuais de 30 (trinta) dias, observado o disposto no 
inciso IX do art. 71 desta lei. 
Art. 285 -Será vedada a acumulação de férias, salvo se 

motivada por necessidade do serviço. 
Seção IV 

Das Licenças 
Art. 286 -Ao 2Q-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

caberá conceder licença aos servidores da Justiça de 
Primeira Instância, ouvindo previamente, sempre que possível 
e necessário, o Diretor do Foro. 
Art. 287 A licença para tratar de interesses 

particulares, requerida por servidor, somente poderá ser 
concedida após 2 (dois) anos de efetivo exercício e terá a 
duração máxima de 2 (dois) anos, vedada a prorrogação e a 
renovação dentro dos 3 (três) anos seguintes ao seu término. 
Art. 288- A licença para tratar de interesses particulares 

poderá ser revogada no interesse da justiça, facultando-se, 
outrossim, ao servidor licenciado retornar ao serviço a 
qualquer tempo, mediante desistência do restante da licença. 

Parágrafo único - O requerente aguardará a concessão da 
licença no exercício do cargo. 

Seção v 
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Das Férias-Prêmio e das Pensões 
Art. 289 -Após cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 

exerc1c1o de serviço público, o servidor terá direito a 
férias-prêmio de 3 (três) meses, admitida sua conversão em 
espécie, paga como indenização, ou, para efeito de 
aposentadoria e percepção de adicionais por tempo de 
serviço, a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas. 
Parágrafo único - Ficam devidos, no caso de falecimento de 

servidor do Poder Judiciário em atividade, ao seu cónjuge ou 
companheiro ou, na falta destes, aos filhos dependentes. o 
vencimento e as vantagens correspondentes a períodos de 
férias-prêmio não gozados. 
Art. 290 -Em caso de falecimento de servidor do Poder 

Judiciário, será devida ao cónjuge ou companheiro 
sobrevivente ou, em sua falta, aos filhos dependentes pensão 
mensal correspondente à totalidade da remuneração ou dos 
proventos do falecido, observado o disposto no§ 4Q do art. 
36 da Constituição do Estado, a qual será paga pela 
Tesouraria do Tribunal de Justiça. 

Capítulo II 
Das Restrições Funcionais 

Art. 291 -Aos servidores da Justiça de Primeira Instância 
são vedados, quando no exercício do cargo, a vinculação a 
escritório de advocacia, as atividades mercantis e político-
partidárias, por estas entendida a participação em órgão de 
direção ou de ação de partido político, a candidatura a 
mandato eletivo, o exercício desse mandato e o desempenho de 
militância partidária. 
Parágrafo único - Para candidatar-se a mandato eletivo, o 

servidor afastar-se-á previamente de suas funções, nos 
termos da legislação eleitoral, por ato do 2Q-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 292 -O exercício de mandato eletivo determinará o 

afastamento do servidor, observado o art. 38 da Constituição 
da República. 

Capítulo III 
Da Incompatibilidade, do Impedimento e da Suspeição 

Art. 293 -Não podem servir no foro judicial de um mesmo 
Juízo servidores parentes consangüíneos ou afins em linha 
reta ou, na linha colateral, até o segundo grau. 
Art. 294- Ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao 

Escrivão Judicial e aos servidores dos Serviços Auxiliares 
do Diretor do Foro, aplicar-se-á o disposto nos arts. 130 e 
133 desta lei. 
Art. 295 Ao servidor do foro judicial será defeso 

praticar atos de seu ofício em que for interessado ele 
próprio, seu cónjuge, parente consangüíneo ou afim em linha 
reta ou, na linha colateral, até o segundo grau. 

Capítulo IV 
Da Substituição 

Art. 296 -A substituição de servidores do foro judicial 
será feita: 

I - no caso de Escrivão Judicial; 
a) pelo Escrevente Judicial; 
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b) por outro servidor que o Diretor do Foro designar. 
II - no caso de Oficial de Justiça Avaliador, por outro da 

mesma categoria; 
III - no caso dos demais ocupantes dos cargos dos Serviços 

Auxiliares da Justiça, por outro servidor designado pelo 
Diretor do Foro. 

Parágrafo único - A substituição será feita, em ordem de 
preferência, pelos seguintes servidores: 

I - Escrevente Judicial bacharel em Direito; 
II - Escrevente Judicial bacharel em Direito mais antigo, 

se houver mais de um nesta condição; ou pelo mais idoso, se 
for idêntica a antigüidade; 
III - Escrevente Judicial mais antigo; ou pelo mais idoso, 

se for idêntica a antigüidade, se não houver bacharel em 
Direito. 
Art. 297 -No caso de impedimento, suspeição ou falta 

eventual de servidor, sua substituição far-se-á com a 
designação, pelo Juiz da causa. de um servidor para atuar no 
processo em curso ou no ato a ser lavrado. 
Art. 298- Na hipótese de vaga ou afastamento, o Diretor do 

Foro designará substituto para o exercício do cargo, 
enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento. 
obedecida a precedência do art. 296 e submetendo-se o ato à 
aprovação do 2Q-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 

Titulo v 
Dos Deveres e das Atribuições do Servidor em Geral 

Art. 299- Ao servidor em geral incumbirá: 
I - manter a repartição aberta e ali permanecer nos dias 

úteis, de segunda a sexta-feira, das 12 (doze) às 18 
(dezoito) horas; 
II - manter o arquivo em ordem e adotar livro-índice ou 

fichário que indique alfabeticamente os nomes das partes; 
III - adotar 1 ivros padronizados de acordo com os modelos 

oficiais e escriturados após cumpridas as exigências legais; 
IV - guardar e conservar, com todos os requisitos de 

segurança, os autos judiciais e livros em seu poder; 
V - redigir os atos do oficio em estilo correto, conciso e 

claro; 
VI renovar, à própria custa. ato ou diligência 

invalidados por culpa sua, sem prejuízo da pena em que possa 
estar incurso; 

VII - fornecer ao interessado recibo de documentos e outros 
papéis que lhe forem entregues em razão do oficio; 
VIII -fiscalizar a arrecadação de tributos. expedindo guia 

para recolhimento. quando for o caso; 
IX - fornecer ao interessado, no prazo max1mo de 48 

(quarenta e oito) horas. salvo motivo justificado. certidão 
ou informação que ele solicitar. 

Art. 300- São deveres do servidor em geral: 
I - residir na localidade onde prestar serviços. sob pena 

de sanção disciplinar; 
II - manter comportamento irrepreensivel e exercer, com 

probidade, suas funções; 
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III - tratar o advogado e as partes com urbanidade e 
atendê-los com solicitude. 
Art. 301 -O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de 

Primeira Instância é o constante na legislação que contem os 
planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário, sendo 
a lotação e as atribuições dos cargos que o compõem 
estabelecidas em resolução da Corte Superior. 

Título VI 
Da Disciplina do Servidor em Geral 

Art. 302- São penas disciplinares aplicáveis ao servidor: 
I - advertência; 
II - censura; 
III - suspensão de até 3 (três) meses. 
§ 1Q - A decisão que impuser pena disciplinar. tornando-se 

definitiva, será anotada na matricula do faltoso. a fim de 
pesar como nota desabonadora em promoção. 

§ 2Q - A pena de advertência pode ser imposta verbalmente 
ou por carta confidencial e não ficará consignada na 
matrícula do faltoso. 

§ 3Q - Não será dada certidão de pena anotada, senão com 
ordem expressa do Presidente do Conselho da Magistratura ou 
do Corregedor-Geral de Justiça, para fim justificado. 

Art. 303 - Serão competentes para aplicar penas 
disciplinares ao servidor da justiça o Corregedor-Geral de 
Justiça e o Juiz Diretor do Foro da comarca. 
Art. 304 -A impos1çao de pena não estará sujeita à 

gradação estabelecida no artigo anterior, devendo ser 
aplicada de acordo com a gravidade da infração, a 
repercussão no meio forense e o grau de desprestígio que 
possa trazer à justiça, levada em conta a vida particular e 
funcional do infrator. 
Art. 305- Sem prejuízo da imposição de pena disciplinar, o 

Corregedor-Geral de Justiça fornecerá ao Ministério Público 
os elementos necessários ao processo por crime ou 
contravenção. 
Art. 306- Não será imposta pena disciplinar se, pelo mesmo 

fato, já houver sido disciplinarmente punido o infrator, 
devendo ser comunicada à Corregedoria-Geral de Justiça, para 
os fins deste artigo, a falta punida. 
Art. 307- O processo para aplicação de pena disciplinar ao 

servidor da justiça obedecerá, no que couber, às normas 
contidas nos arts. 180 a 185 desta lei. 

Livro VI 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

Título I 
Disposições Gerais 

Art. 308 -O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado aplica-se aos servidores do Poder Judiciário e, 
supletivamente, no que couber, à magistratura. 
Art. 309 -Os projetos de lei de interesse de Tribunal de 

Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa do 
Tribunal de Justiça, consoante proposta dos referidos 
Tribunais, serão encaminhados à Assembléia Legislativa, após 
sua aprovação pela Corte Superior. 
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Art. 310- Serão vinculativas para os Tribunais de Alçada e 
de Justiça Militar as decisões normativas do Tribunal de 
Justiça sobre direitos e vantagens de seus integrantes, 
magistrados e servidores. 

Art. 311 -Serão órgãos oficiais das publicações do Poder 
Judiciário o "Diário do Judiciário" e as revistas 
"Jurisprudência Mineira" e ''Julgados do Tribunal de Alçada". 
Art. 312 -Os Desembargadores, os servidores da Secretaria 

do Tribunal de Justiça e da Primeira Instância, quando 
aposentados, receberão seus proventos pela Tesouraria do 
Tribunal. 
Art. 313 -Os Juizes de Tribunal de Alçada e da Justiça 

Militar, bem como os servidores de suas respectivas 
Secretarias, quando inativos, receberão seus proventos pela 
Tesouraria desses órgãos. 

serão 
útil 

sendo 

Art. 314 -Os processos remetidos aos tribunais 
protocolados no mesmo dia do recebimento ou no dia 
imediato, com publicações no "Diário do Judiciário", 
imediatamente distribuídos, segundo as regras de seus 
regimentos internos. 

§ 1Q - Na Comarca de Belo Horizonte, as custas pertinentes 
ao preparo prévio do recurso e aquelas relativas ao retorno 
dos autos, conforme dispõe os arts. 519 e 527 do Código de 
Processo Civil, deverão ser depositadas em conta própria no 
posto do Fórum Lafaiete do Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE -, a favor do Tribunal de Justiça ou de Tribunal de 
Alçada, observada a competência respectiva. 

§ 2Q - Feitos o preparo e o pagamento do porte de retorno e 
remetido o processo à Segunda Instância, nele constando o 
comprovante do depósito mencionado no parágrafo anterior, a 
respectiva Tesouraria fará, nos autos, para efeito de 
distribuição e pagamento de custas e emolumentos a quem 
forem devidos, a necessária conta. 

§ 3Q - Nas comarcas do interior do Estado, competirá aos 
Escrivães dos respectivos feitos fazer a remessa em conjunto 
das custas de preparo e retorno dos autos. 

§ 4Q - Os preparos de Segunda Instância serão tantos 
quantos forem os recursos interpostos, sendo único o porte 
de retorno dos autos, observando-se, em tudo, o que for 
disposto nas instruções periódicas dos Tribunais de Justiça 
e de Alçada. 
Art. 315 -O Presidente da Associação dos Magistrados 

Mineiros - AMAGIS - integrará a Comissão Permanente e demais 
comissões do Tribunal de Justiça que. direta ou 
indiretamente, tratarem de assunto de interesse da 
magistratura. 
Art. 316 -A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder 

Judiciário, será diretamente subordinada à Presidência do 
Tribunal de Justiça e terá como Superintendente, não 
remunerado, (um) Desembargador, aposentado ou nao, cujo 
mandato coincidirá com o do Presidente que o designar. 
Art. 317 -O Tribunal de Justiça expedirá carteira de 

identidade funcional aos Desembargadores. aos Juizes de 
Direito, a seus servidores e aos servidores da Primeira 
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Instância, cabendo aos outros tribunais de 2Q grau a 
expedição em favor de seus Juízes e servidores. 
Art. 318 -Criado Tribunal de Alçada Regional, a comarca 

que o sediar ~assará a ser de entrância especial. 
Art. 319 -E vedado a magistrado residir em imóvel locado 

por município ou receber auxílio do poder público municipal, 
a qualquer título. 
Art. 320 -Nos dias não úteis haverá, nos tribunais e nas 

comarcas onde servir mais de um magistrado, Juiz designado 
para apreciação de medidas de natureza urgente. conforme 
dispuser o respectivo regimento interno. 
Art. 321 -As intimações que se fazem mediante publicação 

no órgão oficial do Estado poderão ser feitas em outro órgão 
de ampla circulação na comarca. 

Parágrafo único- A matéria deste artigo será regulamentada 
por resolução da Corte Superior. 

Título II 
Das Disposições Transitórias 

Art. 322 -O Tribunal de Justiça fará imprimir esta lei 
para distribuição a todos os Juízes de Direito do Estado de 
Minas Gerais. 
Art. 323 -Não contará com Escrevente Judicial remunerado 

pelo Estado o Escrivão Judicial não optante. 
Art. 324 -Os tribunais efetuarão, até 30 (trinta) dias 

após a vigência desta lei, a distribuição de todos os 
processos que estejam em sua Secretaria aguardando essa 
providência. 
Art. 325 -Fica reaberto o prazo para opção previsto no 

art. 2Q da Lei nQ 9.776, de 11 de junho de 1989, por mais 
120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta lei. 
obedecidos os critérios estabelecidos naquela norma e 
considerados válidos os requerimentos protocolados. 
Art. 326 -Até que seja instalada a Comarca de Lagoa 

Dourada, o Município de Lagoa Dourada fica integrado à 
Comarca de São João del-Rei. 
Art. 327 -Até a elaboração da disciplina prevista no art. 

99 desta lei, prevalecerá o disposto na Resolução nQ 135. de 
11 de agosto de 1989, baixada pela Corte Superior. 
Art. 328 -Na hipótese de alteração de disposições da 

Constituição da República referentes ao Poder Judiciário que 
determinem a adaptação desta lei, o Tribunal de Justiça, em 
prazo não superior a 60 (sessenta) dias contados do inicio 
da vigência da modificação constitucional, proporá à 
Assembléia Legislativa a necessária compatibilização. 
Art. 329- Para atender às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial. no valor de R$1.661, 19 (mil seiscentos e sessenta 
e um reais e dezenove centavos), observado o disposto no 
art. 43 da· Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 330 -Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 

data de sua publicação. 
Art. 331- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994. 

,_ 
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Maria 01 ívia. Presidente - Francisco Ramalho, relator 
Antônio Genaro. 

Anexo I 
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(a que 
, de 

se refere o 9 1Q do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
de de 1995) 

Segunda Instância 
1 - Tribunal de 
2 - Tribunal de 
3 - Tribunal de 

Justiça 44 Desembargadores 
Alçada 47 Juízes 
Justiça Militar 5 Juizes 

Primeira Instância 
Classificação das Comarcas: 

I - Entrância Especial 
NQ de 

Juizes 
-Belo Horizonte ........................ 112 

II - Entrância Final 
1 - Alfenas .................................. 2 
2 - Araguari ................................. 4 
3 - Barbacena ................................ 5 
4 - Bet i m .................................... 6 
5 - Caratinga ................................ 3 
6 - Cataguases ............................... 5 
7 -Conselheiro Lafaiete ..................... 4 
8 - Contagem ................................ 12 
9 -Coronel Fabriciano ....................... 3 
10 - Curvelo .................................. 2 
11 -Diamantina .............................. 2 
12 - Di v i nópo 1 i s ............................. 7 
13 - Formiga ................................. 3 
14 -Governador Valadares ................... 10 
15 Ipatinga ................................ 6 
16 Itabira ................................. 3 
17 Itajubá ................................. 3 
18 Itaúna .................................. 3 
19 Ituiutaba ............................... 4 
20 -João Monlevade .......................... 2 
21 - Juiz de Fora ........................... 18 
22 - Lavras .................................. 3 
23 - Manhuaçu ................................ 3 
24 Montes Claros ........................... 8 
25 Mur iaé .................................. 3 
26 Nova L i ma ............................... 2 
27 01 iveira ................................ 1 
28 - Ouro Preto .............................. 2 
29 - Pará de Minas ........................... 3 
30 - Passos .................................. 4 
31 - Patos de Minas .......................... 3 
32 - Poços de Ca 1 das ......................... 6 
33 - Pont.e Nova .............................. 3 
34 Pouso A 1 egre ............................ 4 
35 - Santa Luzia ............................. 3 
36 - São João del-Rei ........................ 3 
37 - São Sebastião do Paraíso ................ 2 
38 - Sete Lagoas ............................. 5 
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39- Teófilo Otôni ........................... 6 
40- Três Corações ........................... 3 
41 - Ubá ..................................... 3 
42 - Uberaba ................................ 12 
43 - Uberlândia ............................. 14 
44 - Vargi nha ................................ 4 
45 - Viçosa .................................. 3 

III - Entrância Intermediária 
1 - Abaeté .................................. 1 
2 - ~bre-Campo .............................. 1 
3- A~uas_Formosas .......................... 1 
4 - A1mores ................................. 1 
5 - Aiuruoca ................................ 1 
6- Além Paraíba ............................ 2 
7 - Almenara ................................ 2 
8 - Andrelândia ............................. 1 
9 - Araçuaí ................................. 2 
10 - Arcos .................................. 1 
11 - Araxá .................................. 2 
1 2 - Bambu i ................................. 1 
13 - Barão de Cocais ........................ 1 
14 - Boa ~~perança .......................... 1 
15 - Boca 1 uva ............................... 2 
16 - Bom Despacho ........................... 1 
17 - Bom Sucesso ............................ 1 
18 - Bras i 1 ia de Minas ...................... 1 
19 - Brasópol is ............................. 1 
20 - Caeté .................................. 1 
21 - Ca 1 das ................................. 1 
22 - Cambui ................................. 1 
23 - Campanha ............................... 1 
24 - Campina Verde .......................... 1 
25 - Campo Be 1 o ............................. 2 
26 - Capelinha .............................. 1 
27 - Caranda i ............................... 1 
28- Carangola .............................. 2 
29 - Car 1 os Chagas .......................... 1 
30 - Cássia ................................. 1 
31 - Caxambu ................................ 1 
32- Conceição das Alagoas .................. 1 
33 - Conceição do Mato Dentro ............... 1 
34 - Congonhas .............................. 2 
35 - Conselheiro Pena ....................... 1 
36- Coração de Jesus ....................... 1 
37 - Corinto ................................ 1 
38 - Coromande 1 •.•••••..•..•.....•...••..... 1 
39 - Dores do Indaiá ........................ 1 
40 - Entre-Rios de Minas .................... 1 
41 - Espinosa ............................... 1 
42 - Francisco Sá ........................... 1 
43 - Fruta 1 •.••••..•••••••••••••.•.••••••••• 2 
44 - Grão-Mogol ............................. 1 
45 - Guanhães ............................... 1 
46 - Guaxupé ................................ 2 
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47- Ibiá ................................... 1 
48 - Inhapim ................................ 1 
49 - Ipanema ................................ 1 
50 - Itabirito .............................. 1 
51 - Itamarandiba ........................... 1 
52 - Itambacuri ............................. 1 
53 - I t anhandu .............................. 1 
54 - Itapecerica ............................ 1 
55 - Iturama ................................ 1 
56 - Jacinto ................................ 1 
57 - Janaúba ................................ 2 
58 - Január i a ............................... 2 
59 - Jequitinhonha .......................... 1 
60 - João Pinheiro .......................... 1 
61 - Lagoa Santa ............................ 2 
62 - Lamba r i ................................ 1 
63 - Leopo 1 di na ............................. 2 
64 - Machado ................................ 1 
65 - Ma 1 acacheta ............................ 1 
66 - Manga .................................. 1 
67 - Manhumi r i m ............................. 1 
68 - Mantena ................................ 2 
69 - Mar i a na ................................ 1 
70 - Medi na ................................. 1 
71 - Minas Novas ............................ 1 
72 - Monte Azul ............................. 1 
73- Monte Carmelo .......................... 2 
74- Monte Santo de Minas ................... 1 
75 - Mutum .................................. 1 
76 - Muzamb i nho ............................. 1 
77 - Nanuque ................................ 2 
78 - Nova Era ............................... 1 
79 - Novo Cruzeiro .......................... 1 
80 - Ou r o F i no .............................. 1 
81 - Paracatu ................................ 2 
82 - Paraisópol is ............................ 1 
83 - Patrocínio .............................. 3 
84 - Peçanha ................................. 1 
85 - Pedra Azul .............................. 1 
86- Pedro Leopoldo .......................... 2 
87 - P i r apor a ................................ 2 
88 - Pitangui ................................ 2 
89- Piui .................................... 2 
90 - Porteirinha ............................. 1 
91- Prata ................................... 1 
92- Presidente Olegário ..................... 1 
93 - Rau 1 Soares ............................. 1 
94 - Resp 1 endor .............................. 1 
95 - Rio Casca ............................... 1 
96 - R i o Novo ................................ 1 
97- Rio Pardo de Minas ...................... 1 
98 - Rio Pomba ............................... 1 
99 - Sabará .................................. 1 
100 - Sabi nópol i s ............................ 1 
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101 - Sacramento ............................. 1 
102 - Sa 1 i nas ................................ 1 
103 - Santa Bárbara .......................... 1 
104- Santa Maria do Suaçui .................. 1 
105 - Santa Rita do Sapucai .................. 2 
106 - Santo Antônio do Monte ................. 1 
107 - Santos Dumont .......................... 2 
108 - São Domingos do Prata .................. 1 
109- São Francisco .......................... 2 
110- São Gonçalo do Sapucai ................. 1 
1 1 1 - São Got ardo ............................ 1 
112- São João Nepomuceno .................... 1 
113 - São Lourenço ........................... 2 
114 - Serro .................................. 1 
115 - Taiobeiras ............................. 1 
116 - Tarumirim .............................. 1 
117 - Timóteo ................................ 2 
118 - Três Pontas ............................ 1 
119 - Tupac i guara ............................ 1 
120 - Unai ................................... 2 
121 - Virginópol is ........................... 1 
122 - Visconde do Rio Branco ................. 2 

IV - Entrância Inicial 
1 - ~çucena .................................. 1 
2 - Agua Boa ................................. 1 
3 - A 1 p i nópo 1 i s .............................. 1 
4 - A 1 to R i o Doce ............................ 1 
5 - A 1 v i nópo 1 i s .............................. 1 
6 - Andradas ................................. 1 
7 - Areado ................................... 1 
8 - Ar i nos ................................... 1 
9 - Baependi ................................. 1 
10 - Barroso ................................. 1 
11 -Belo Vale ............................... 1 
12 - Bicas ................................... 1 
13- Bom Jesus do Galho ...................... 1 
14 - Bonfim .................................. 1 
15- Bonfinópolis de Minas ................... 1 
16 - Borda da Mata ........................... 1 
17 - Botelhos ................................ 1 
18 - Brumadi nho .............................. 1 
19 - Bueno Brandão ........................... 1 
20 - Buenópol is .............................. 1 
21- Buritis ................................. 1 
22 - Cabo Verde .............................. 1 
23- Cachoeira de Minas ...................... 1 
24 - Camanduca i a ............................. 1 
25 - Cambuqu i r a .............................. 1 
26 - Campestre ............................... 1 
27 - Campos Gera i s ........................... 1 
28 - Candeias ................................ 1 
29 - Canápol is ............................... 1 
30 - Capinópol is ............................. 1 
31 - Carmo da Mata ........................... 1 
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32- Carmo de Minas .......................... 1 
33- Carmo do Cajuru ......................... 1 
34- Carmo do Paranaíba ...................... 1 
35- Carmo do Rio Claro ...................... 1 
36 - Cláudio ................................. 1 
37- Conceição do Rio Verde .................. 1 
38 - Conquista ............................... 1 
39 - Coroaci ................................. 1 
40- Cristina ................................ 1 
41 - Di v i no .................................. 1 
42 - E 1 ói Mendes ............................. 1 
43 - E r vá 1 i a ................................. 1 
44 - Esmera 1 das .............................. 1 
45 - Espera F e 1 i z ............................ 1 
46 - Estrela do Sul .......................... 1 
47 - Eugenópol is ............................. 1 
48 - Extrema ................................. 1 
49 - Ferros .................................. 1 
50 - Ga 1 i 1 é i a ................................ 1 
51 - Guapé ................................... 1 
52 - Guaranés i a .............................. 1 
53 - Guarani ................................. 1 
54 - Ibiraci ................................. 1 
55 - I b i r i t é ................................. 1 
56 - Igarapé ................................. 1 
57 - Iguatama ................................ 1 
58 - Itaguara ................................ 1 
59 - Itamogi ................................. 1 
60 - I t amon te ................................ 1 
61- Itanhomi ................................ 1 
62 - Itaobim ................................. 1 
63 - Itapagipe ............................... 1 
64 - I t um i r i m ................................ 1 
65 - Jabut icatubas ........................... 1 
66 - Jacu í ................................... 1 
67 - Jacutinga ............................... 1 
68 - Ja í ba ................................... 1 
69 - Jequer i ................................. 1 
70 - Lagoa da Prata .......................... 1 
71 -Lagoa Dourada ........................... 1 
72 - Laj i nha ................................. 1 
73 - Lima Duarte ............................. 1 
74 - Luz ..................................... 1 
75 - Mar de Espanha .......................... 1 
76 - Mateus Leme ............................. 1 
77 - Mat ias Barbosa .......................... 1 
78 - Matozinhos .............................. 1 
79 - Mercês .................................. 1 
80 - Mesquita ................................ 1 
81- Mirabela ................................ 1 
82 - Miradouro ............................... 1 
83 - Mirai ................................... 1 
84 - Montalvânia ............................. 1 
85 - Monte A 1 egre de Minas ................... 1 
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86 - Monte Belo .............................. 1 
87 - Monte Sião .............................. 1 
88- Morada Nova de Minas .................... 1 
89 - Natércia ................................ 1 
90 - Nepomuceno .............................. 1 
91 - Nova Resende ............................ 1 
92 - Nova Serrana ............................ 1 
93 - Ouro Branco ............................. 1 
94 - Padre Paraíso ........................... 1 
95 - Pa 1 ma ................................... 1 
96 - Paraguaçu ............................... 1 
97 - Paraopeba ............................... 1 
98 - Passa-Quatro ............................ 1 
99 - Passa-Tempo ............................. 1 
100 - Pedralva ............................... 1 
101 - Perdizes .............................. 1 
102 - Perdões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
103 - Piranga ............................... 1 
104 - Pirapetinga ........................... 1 
105 - Poço Fundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
106 - Pompéu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
107 - Prados ............. · ................... 1 
108- Pratápolis ............................ 1 
109- Resende Costa ......................... 1 
110- Ribeirão das Neves .................... 1 
111 -Rio Paranaíba ......................... 1 
112 - Rio Piracicaba ........................ 1 
113- Rio Preto ............................. 1 
114- Rio Vermelho .......................... 1 
115- Santa Maria de Itabira ................ 1 
116- Santa Rita de Caldas .................. 1 
117- Santa Vitória ......................... 1 
118- São Gonçalo do Abaeté ................. 1 
119 - São João da Ponte ..................... 1 
120 - São João do Paraíso ................... 1 
121 -São João Evangelista .................. 1 
122 - São Romão ............................. 1 
123- São Roque de Minas .................... 1 
124 - São Tomás de Aqui no ................... 1 
125- Senador Firmino ....................... 1 
126 - Si lvianópol is ......................... 1 
127 - Teixeiras ............................. 1 
128 - Ti r os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 29 - Tombos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
130 - Três Marias ........................... 1 
131 - Turma 1 i na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
132 - Várzea da Palma ....................... 1 
133 - Vazante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
134 - Vespas i ano ............................ 2 

Anexo II 
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2 - Abre-Campo 

3 - Açucena 

4 - Água Boa 

5 - Águas Formosas 

6 - Aimorés 
7 - Aíuruoca 

8 - Além Paraíba 

9 - Alfenas 
10- Almenara 

1 1 - A 1 p i nópo 1 i s 
12 - Alto Rio Doce 

13- Alvinópolis 

14 - Andradas 

15 - Andrelândia 

16 - Araçuaí 

17 - Araguari 

18 - Araxá 

Abre-Campo -
Caputira - Matipó 

Santa Margarida 
e Sericita 
Açucena e Belo 
Oriente 
Água Boa e São 
Sebastião do 
Maranhão 
Águas Formosas -
Bertópolis-
Fronteira dos 
Vales- Maxacalis 
e Umburatiba 
Aimorés 
Aiuruoca - Bocaina de 
Minas - Carvalhos -
Liberdade -
Passa-Vinte -
Seritinga 
e Serranos 
Além Paraíba -
Santo Antônio do 
Aventureiro e Volta 
Grande 
Alfenas e Serrania 
Almenara -
Bandeira -
Divisópolis- Mata 
Verde- Palmópolis 
- Rio do Prado e 
Rubim 
A 1 p i nópo 1 i s 
A 1 to R i o Doce e 
Cipotânea 
Alvinópolis e Dom 
Silvério 
Andradas e 
Ibitiúra de Minas 
Andrelândia -
Arantina 
- Bom Jardim de 
Minas - Carrancas -
Madre de Deus de 
Minas - Minduri -
Piedade do Rio 
Grande e São 
Vicente de Minas 
Araçuaí - Coronel 
Murta - Itinga e 
Virgem da Lapa 
Araguari e 
Indianópol is 
Araxá e Tapira 
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19 - Arcos 
20 - Areado 

21 - Arinos 
22 Baependi 

23 - Bambuí 

24 - Barão de Cocais 

25 - Barbacena 

26 - Barroso 
27 - Belo Horizonte 
28 - Belo Vale 
29 - Betim 
30 - Bicas 

31 - Boa Esperança 

32 - Bocaiúva 

33 - Bom Despacho 

34 - Bom Jesus do Galho 

35 - Bom Sucesso 

36 - Bonfim 

37- Bonfinópolis de Minas 

38 - Borda da Mata 

Arcos e Pains 
Areado - Alterosa 
e Divisa Nova 
Arinos e Urucuia 
Baependi -
Cruzília e São 
Tomé das 
Letras 
Bambuí - Medeiros 
e Tapiraí 
Barão de Cocais e 
Bom Jesus do 
Amparo 
Barbacena - Alfredo 
Vasconcelos -
Antônio Carlos -
Bias Fortes -
Desterro do Melo -
Ibertioga- Oliveira 
Fortes - Paiva -
Ressaquinha - Santa 
Bárbara do Tugúrio -
Santana do Garambéu -
Santa Rita do 
Ibitipoca e Senhora 
dos Remédios 
Barroso 
Belo Horizonte 
Belo Vale 
Betim 
Bicas - Guarará -
Maripá de Minas e 
Pequeri 
Boa Esperança -
Coqueiral e Ilicínea 
Bocaiúva - Claro dos 
Poções - Engenheiro 
Navarro e Francisco 
Dumont 
Bom Despacho e 
Moema 
Bom Jesus do Galho 
e Córrego Novo 
Bom Sucesso -
Ibituruna - Santo 
Antônio do Amparo 
e São Tiago 
Bonfim -
Crucilândia- Piedade 
dos Gerais e 
Rio Manso 
Bonfinópolis de 
Minas 
Borda da Mata 
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39 - Botelhos 
40- Brasília de Minas 

41 - Brasópol is 

42 - Brumadinho 
43 - Bueno Brandão 

44- Buenópolis 

45 - Buritis 
46 - Cabo Verde 
47 - Cachoeira de Minas 
48 - Caeté 

49 - Caldas 
50 - Camanducaia 

51 - Cambuí 

52 - Cambuquira 
53 - Campanha 

54 - Campestre 

55 - Campina Verde 
56 - Campo Belo 

57 - Campos Gerais 

58 - Canápo 1 i s 

59 - Candeias 
60- Capelinha 
61 - Capinópolis 

62 - Carandai 

63 - Carangola 

64 - Caratinga 

65 - Carlos Chagas 

Botelhos 
Brasília de Minas 
e Ubaí 
Brasópolis e 
Piranguinho 
Brumadinho e Moeda 
Bueno Brandão e 
Munhoz 
Buenópolis-
Augusto de Lima 
e Joaquim Felício 
Buritis e Formoso 
Cabo Verde 
Cachoeira de Minas 
Caeté - Nova 
União e Taquaraçu 
de Minas 
Caldas 
Camanducaia e 
Itapeva 
Cambuí - Bom 
Repouso - Córrego 
do Bom Jesus e 
Senador Amaral 
Cambuquira 
Campanha e 
Monsenhor Paulo 
Campestre e 
Bandeira do Sul 
Campina Verde 
Campo Belo -
Aguanil -Cristais 
e Santana do 
Jacaré 
Campos Gerais e 
Campo do Meio 
Canápolis e 
Centralina 
Candeias 
Capelinha 
Capinópolis-
Cachoeira Dourada 
e Ipiaçu 
Carandaí - Capela 
Nova e Caranaíba 

Carangola -
Faria Lemos -
Fervedouro e São 
Francisco do Glória 
Caratinga - Entre-
Folhas - Santa Bárbara 
do Leste - Santa Rita 
de Minas e Ubaporanga 
Carlos Chagas 

269 



/ 

66 - Carmo da Mata 
67 - Carmo de Minas 

68 - Carmo do Cajuru 
69 - Carmo do Paranaíba 
70 - Carmo do Rio Claro 

71 - Cássia 

72 - Cataguases 

73 - Caxambu 
74 - Cláudio 
75 - Conceição das 

Alagoas 

76 - Conceição do Mato 
Dentro 

77 - Conceição do Rio 
Verde 

78 - Congonhas 
79 - Conquista 
80 - Conselheiro 

Lafaiete 

81 - Conselheiro 

82 - Contagem 
83 - Coração de 

84 - Corinto 

85 - Coroaci 

86 - Coramandel 

Pena 

Jesus 

87 - Coronel Fabriciano 

88 - Cristina 
89 - Curvelo 

Carmo da Mata 
Carmo de Minas - Dom 
Viçoso e Soledade de 
Minas 
Carmo do Cajuru 
Carmo do Paranaíba 
Carmo do Rio Claro e 
Conceição da Aparecida 
Cássia - Capetinga e 
De 1 f i nópo 1 i s 
Cataguases - Astolfo 
Dutra - Dona Eusébia -
Itamarati de Minas e 
Santana de Cataguases 
Caxambu 
Cláudio 

Conceição das Alagoas 
e Pirajuba 

Conceição do Mato 
Dentro - Congonhas do 
Norte - Dom Joaquim 
e Morro do Pilar 

Conceição do Rio Verde 
Congonhas 
Conquista 

Conselheiro Lafaiete -
Catas Altas da Noruega 
-Cristiano Otôni -
Itaverava - Lamim -
Queluzito - Rio Espera 
e Santana dos Montes 
Conselheiro Pena -
Alvarenga e 
Tumi r it i nga 
Contagem 
Coração de Jesus -
Ibiaí e Lagoa dos 
Patos 
Corinto e Santo 
Hipól ito 
Coroaci - Marilac-
Nacip Raydan e 
Virgolândia 
Coromandel e Abadia 
dos Dourados 
Coronel Fabriciano e 
Antônio Dias 
Cristina e Maria da Fé 
Curvelo -
Felixlândia-
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90- Diamantina 

91 - Divino 
92- Divinópolis 
93 - Dores do Indaiá 

94 - Elói Mendes 
95 - Entre-Rios de 

Minas 

96- Ervália 
97 - Esmeraldas 
98 - Espera Feliz 

99 - Espinosa 
100 - Estrela do Sul 

101 - Eugenópolis 

102 - Extrema 
103 - Ferros 
104 - Formiga 
105 - Francisco Sá 

106 - Frutal 

107- Galiléia 

108 - Governador Valadares 

109 - Grão-Mogol 

1 10 - Guanhães 

Inimutaba - Morro da 
Garça e Presidente 
Juscelino 
Diamantina - Couto de 
Magalhães de Minas -
Datas- Felício dos 
Santos - São Gonçalo 
do Rio Preto - Gouveia 
- Monjolos -
Presidente Kubitschek 
e Senador Modestino 
Gonçalves 
Divino 
Divinópolis 
Dores do Indaiá -
Estrela do Indaiá -
Quartel Geral e Serra 
da Saudade 
Elói Mendes 

Entre-Rios de Minas -
Casa Grande - Desterro 
de Entre Rios -
Jeceaba e São Brás do 
Suaçuí 
Ervália e Araponga 
Esmeraldas 
Espera Feliz- Caiana 
e Caparaó 
Espínosa e Mamonas 
Estrela do Sul -
Cascalho Rico e 
Grupiara 
Eugenópolis e Antônio 
Prado de Minas 
Extrema e Toledo 
Ferros e Carmésia 
Formiga e Pimenta 
Francisco Sá e Capitão 
Enéias 
Frutal - Comendador 
Gomes - Fronteira e 
Planura 
Galiléia e Divino das 
Laranjeiras 
Governador Valadares 

Alpercata - Frei 
Inocêncio e Matias 
Loba to 
Grão-Mogol -
Botumirim 
e Cristália 
Guanhães - Braúnas -
Dores de Guanhães e 
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111 - Guapé 
112- Guaranésia 
113- Guarani 
114- Guaxupé 

115- Ibiá 

116 - Ibi raci 
117- Ibirité 
118 - Igarapé 
119 - Iguatama 
120 - Inhapim 

12 1 - I panema 

122 - Ipatinga 
123 - Itabira 
124 - Itabirito 
125 - Itaguara 
126 - Itajubá 

127 - Itamarandiba 

128 - Itambacuri 

129 - Itamogi 
130 - Itamonte 
131 - Itanhandu 
132 - Itanhomi 

133 - Itaobim 
134- Itapajipe 

135 - Itapecerica 

136 - Itaúna 
137 - Ituiutaba 
138 - Itumi rim 

139 - Iturama 

140- Jabuticatubas 

141 - Jacinto 

Senhora do Porto 
Guapé 
Guaranésia 
Guarani e Piraúba 
Guaxupé e São Pedro 
da União 
Ibiá - Campos Altos e 
Pratinha 
Ibiraci e Claraval 
Ibirité 
Igarapé 
Iguatama 
Inhapim - Dom Cavati 
- Iapu e São João do 
Oriente 
Ipanema - Conceição de 
Ipanema e Pocrane 
Ipatinga e Ipaba 
Itabira 
Itabirito 
Itaguara 
Itajubá - Delfim 
Moreira - Marmelópol is 
- Piranguçu e 
Venceslau Brás 
Itamarandiba e 
Carbonita 
Itambacuri -
Campanário 
- Frei Gaspar -
Jampruca 
- Nova Módica -
Pescador e São José 
do Divino 
Itamogi 
Itamonte e Alagoa 
Itanhandu e Virgínia 
Itanhomi e Capitão 
Andrade 
Itaobi m 
Itapaj i pe e São 
Francisco de Sales 
Itapecerica - Camacho 
e São Sebastião do 
Oeste 
Itaúna e Itatiaiuçu 
Ituiutaba e Gurinhatã 
Itumirim - Ingaí e 
Itutinga 
Iturama - Carneirinho 
e Limeira do Oeste 
Jabuticatubas e 
Santana do Riacho 
Jacinto - Jordânia -
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142 - Jacui 

143 - Jacutinga 
144 - Jaiba 
145 - Janaúba 
146 - Januária 

147 - Jequeri 
148 - Jequitinhonha 

149 - João Monlevade 
150 - João Pinheiro 
151 - Juiz de Fora 

152 - Lagoa da Prata 

153 - Lagoa Dourada 
154 - Lagoa Santa 
155- Lajinha 

156 - Lambari 

157 - Lavras 

158 - Leopoldina 

159 - Lima Duarte 

160 - Luz 
161 - Machado 

162 - Malacacheta 
163 - Manga 
164 - Manhuaçu 

165 - Manhumirim 

166 - Mantena 

Salto da Divisa -
Santa Maria do Salto 
e Santo Antônio do 
Jacinto 
Jacuí e Fortaleza de 
Minas 
Jacutinga e Albertina 
Jaiba e Matias Cardoso 
Janaúba 
Januária - Itacarambi 
e Pedras de Maria da 
Cruz 
Jequeri 
Jequitinhonha -
Felisburgo e Joaíma 
João Monlevade 
João Pinheiro 
Juiz de Fora -
Belmiro Braga -
Chácara e Coronel 
Pacheco 
Lagoa da Prata e 
Japaraiba 
Lagoa Dourada 
Lagoa Santa 
Lajinha- Chalé e 
São José do 
Mantimento 
Lambari -
Jesuânia e 
Olímpio Noronha 
Lavras - Ijaci -
Luminárias e 
Ribeirão Vermelho 
Leopoldina -
Argirita -
Laranjal e Recreio 
Lima Duarte -
Olaria 
e Pedro Teixeira 
Luz e Córrego Danta 
Machado e 
Carvalhópolis 
Malacacheta 
Manga 
Manhuaçu - Santana 
do Manhuaçu - São 
João do Manhuaçu e 
Simonésia 
Manhumirim -
Durandé e Alto 
Jequitibá 
Mantena - Central 
de Minas -
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167 - Mar de Espanha 

168 - Mariana 

169 - Mateus Leme 

170- Matias Barbosa 

171 - Matozinhos 

172 - Medina 
173 - Mercês 
174 - Mesquita 

175 - Minas Novas 

176 - Mirabela 
177 - Miradouro 
178 - Mirai 
179 - Montalvânia 
180- Monte Alegre de Minas 

181 - Monte Azul 

182 - Monte Belo 
183 - Monte Carmelo 

184 - Monte Santo de Minas 

185 - Monte Sião 
186 - Montes Claros 

187 - Morada Nova De Minas 

188 - Muriaé 

189 - Mutum 
190 - Muzambinho 

Itabirinha de 
Mantena - Mendes 
Pimentel e São João 
do Manteninha 
Mar de Espanha -
Chiador e Senador 
Cortes 
Mariana e Diogo de 
Vasconcelos 
Mateus Leme e 
Juatuba 
Matias Barbosa -
Santana do 
Deserto e Simão 
Pereira 
Matozinhos - Capim 
Branco e Prudente 
de Morais 
Medina e Comercinho 
Mercês 
Mesquita - Joanésia 
e Santana do 
Paraíso 
Minas Novas -
Berilo- Chapada do 
Norte e Francisco 
Badaró 
Mirabela e Lontra 
Miradouro e Vieiras 
Mirai 
Montalvânia 
Monte Alegre de 
Minas 
Monte Azul e Mato 
Verde 
Monte Belo 
Monte Carmelo -
Douradoquara -
Iraí de Minas -
Nova Ponte e 
Romaria 
Monte Santo de 
Minas e Arceburgo 
Monte Sião 
Montes Claros -
Itacambira e 
Juramento 
Morada Nova de 
Minas e Biquinhas 
Muriaé e 
Patrocínio do 
Muriaé 
Mutum 
Muzambinho e 
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191 - Nanuque 

192 - Natércia 

193 - Nepomuceno 
194 - Nova Era 
195 - Nova Lima 

196 - Nova Resende 

197 - Nova Serrana 

198 - Novo Cruzeiro 

199 - 01 ivei ra 

200 - Ouro Branco 
201 - Ouro Fino 

202 - Ouro Preto 
203 - Padre Paraíso 

204 - Palma 

205 - Paracatu 
206 - Pará de Minas 

207 - Paraguaçu 
208- Paraisópolis 

209 - Paraopeba 

210 - Passa-Quatro 
211 -Passa-Tempo 

212 - Passos 

213 - Patos de Minas 

214 - Patrocínio 

Juruaia 
Nanuque e Serra dos 
Aimorés 
Natércia e 
Conceição das 
Pedras 
Nepomuceno 
Nova Era 
Nova Lima - Raposos 
e Rio Acima 
Nova Resende e Bom 
Jesus da Penha 
Nova Serrana -
Araújos e Perdigão 
Novo Cruzeiro e 
Ita i pé 
01 ivei ra -
Carmópolis de Minas 
e São Francisco de 
Paula 
Ouro Branco 
Ouro Fino e 
Inconfidentes 
Ouro Preto 
Padre Paraíso -
Carai e Catuji 
Palma e Barão do 
Monte Alto 
Paracatu 
Pará de Minas -
Florestal -
Igaratinga -Onça 
de Pitangui - Pequi 
- São Gonçalo do 
Pará e São José da 
Varginha 
Paraguaçu e Fama 
Paraisópol is -
Conceição dos Ouros 
- Consolação -
Gonçalves e 
Sapucaí-Mirim 
Paraopeba - Araçai 
- Caetanópolis e 
Cordisburgo 
Passa-Quatro 
Passa-Tempo e 
Piracema 
Passos e São João 
Batista do Glória 
Patos de Minas e 
Lagoa Formosa 
Patrocínio -
Cruzeiro da Fortaleza 
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215 - Peçanha 

216 - Pedra Azul 

217 - Pedralva 

218 - Pedro Leopoldo 
219 - Perdizes 

220 - Perdões 
221 - Piranga 

222 - Pirapetinga 

223 - Pirapora 

224 - Pitangui 

225 - Piuí 

226 -
227 -
228 
229 -

Poço Fundo 
Poços de Caldas 
Pompéu 
Ponte Nova 

230 - Porteirinha 

231 - Pouso Alegre 

232 - Prados 

233 - Prata 
234 - Pratápol is 

235 - Presidente Olegário 

- Guimarânia e Serra 
do Salitre 
Peçanha - São José 
do Jacuri e São Pedro 
do Suaçuí . 
Pedra Azul - Aguas 
Vermelhas e Cachoeira 
de Pajeú 
Pedralva e São José 
do Alegre 
Pedro Leopoldo 
Perdizes -
Pedrinópolis e Santa 
Jul iana 
Perdões e Cana Verde 
Piranga - Porto 
Firme - Presidente 
Bernardes e Senhora 
de Oliveira 
Pirapetinga e 
Estrela-d'Alva 
Pirapora -
Buritizeiro e Jequitaí 
P i tangui -
Conceição do Pará -
Leandro Ferreira -
Maravilhas- Martinho 
Campos e Papagaios 
Piuí -Capitólio e 
Doresópolis 
Poço Fundo 
Poços de Caldas 
Pompéu 
Ponte Nova -
Acaiaca -
Amparo da Serra -
Barra Longa -
Guaraciaba - Piedade 
de Ponte Nova - Rio 
Doce - Santa Cruz do 
Escalvado e Urucânia 
Porteirinha e Riacho 
dos Machados 
Pouso Alegre -
Congonhal - Estiva e 
Senador José Bento 
Prados e Dores de 
Campos 
Prata 
Pratápolis e Itaú 
de Minas 
Presidente Olegário 
- Lagamar e Lagoa 
Grande 
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236 - Raul Soares 
237 - Resende Costa 

238 - Resplendor 

239 - Ribeirão das Neves 
240 - Rio Casca 

241 - Rio Novo 
242 - Rio Paranaíba 
243 - Rio Pardo de Minas 

244 - Rio Piracicaba 

245 - Rio Pomba 

246 - Rio Preto 

247 - Rio Vermelho 
248 - Sabará 
249- Sabinópolis 

250 - Sacramento 
251 - Sa 1 i nas 
252 - Santa Bárbara 

253 - Santa Luzia 
254 - Santa Maria de Itabira 

255 - Santa Maria do Suaçui 

256 - Santa R i ta de Caldas 

257 - Santa Ri ta do Sapucai 

258 - Santa Vitória 
259 - Santo Antônio do Monte 

260 - Santos Dumont 

261 - São Domingos do Prata 

Raul Soares 
Resende Costa e 
Coronel Xavier Chaves 
Resplendor - Itueta 
e Santa Rita do Itueto 
Ribeirão das Neves 
Rio Casca - Santo 
Antônio do Grama 
e São Pedro dos 
Ferros 
Rio Novo e Piau 
Rio Paranaíba e Arapuá 
Rio Pardo de Minas 
e Montezuma 
Rio Piracicaba e 
Bela Vista de Minas 
Rio Pomba -
Silveirânia e 
Tabuleiro 
Rio Preto e Santa 
Rita do Jacutinga 
Rio Vermelho 
Sabará 
Sabinópol is -
Materlândia e 
Paulistas 
Sacramento 
Salinas e Rubelita 
Santa Bárbara e São 
Gonçalo do Rio Abaixo 
Santa Luzia 
Santa Maria de Itabira 
- Itambé do Mato 
Dentro - Passabém -
Santo Antônio do Rio 
Abaixo e São Sebastião 
do Rio Preto 
Santa Maria do 
Suaçui e São José 
da Safira 
Santa Rita de 
Caldas e Ipuiúna 
Santa Rita do Sapucaí 
e São Sebastião da 
Bela Vista 
Santa Vitória 
Santo Antônio 
do Monte 
e Pedra do Indaiá 
Santos Dumont -
Aracitaba e Ewbank da 
Câmara 
São Domingos do Prata 
- Dionísio e São José 

277 



•' 

262 - São Francisco 

263 - São Gonçalo do Abaeté 
264 - São Gonçalo do Sapucaí 

265 - São Gotardo 

266 - São João da Ponte 

267 - São João del-Rei 

268 - São João do Paraíso 
269 - São João Evangelista 

270 - São João Nepomuceno 

271 - São Lourenço 

272 - São Romã o 

273 - São Roque de Minas 
274 - São Sebastião do 

Paraíso 

275 - São Tomás de Aquino 
276 - Senador Firmino 

277 - Serro 

278 - Sete Lagoas 

279- Silvianópol is 

280- Taiobeiras 
281 - Tarumirim 

do Goiabal 
São Francisco e Icarai 
de Minas 
São Gonçalo do Abaeté 

São Gonçalo do 
Sapucaí - Careaçu -
Cordislândia -
Heliodora e 
Turvolândia 
São Gotardo- Matutina 
e Santa Rosa da Serra 
São João da Ponte e 
Varzelândia 
São João del-Rei -
Conceição da Barra 
de Minas - Nazareno -
Ritápolis e Tiradentes 
São João do Paraíso 
São João Evangelista 
e Coluna 
São João Nepomuceno -
Descoberto e Rochedo 
de Minas 
São Lourenço - Pouso 
Alto e São Sebastião 
do Rio Verde 
São Romão - Riachinho 
e Santa Fé de Minas 
São Roque de Minas 
e Vargem Bonita 

São Sebastião do 
Paraíso 
São Tomás de Aquino 
Senador Firmino -
Brás Pires e Dores do 
Turvo 
Serro - Alvorada de 
Minas - Santo 
Antônio do Itambé e 
Serra Azul de Minas 
Sete Lagoas -
Baldim - Cachoeira 
da Prata - Fortuna 
de Minas- Funilândia 
- Inhaúma - Jequitibá 
e Santana de Pirapama 
Si lvianópol is -
Espírito Santo do 
Dourado e São João da 
Mata 
Taiobeiras 
Tarumirim -
Engenheiro Caldas -
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282 - Teixeiras 

283- Teófilo Otôni 

284 - Timóteo 

285 - Tiros 
286 - Tombos 

287 - Três Corações 

288 - Três Marias 
289 - Três Pontas 

290 - Tupaciguara 
291 - Turma 1 i na 
292 - Ubá 

293 - Uberaba 

294 - Uberlândia 
295 - Unaí 
296 - Varginha 

297 - Várzea da Palma 

298 - Vazante 

299 - Vespasiano 

300 - Viçosa 

301 - Virginópol is 

302 - Visconde do Rio 
Branco 

Fernandes Tourinho 
e Sobrália 
Teixeiras e Pedra 
do Anta 
Teófi lo Otôni -
Ataléia - Ladainha -
Ouro Verde de Minas -
Pavão e Poté 
Timóteo - Jaguaraçu 
e Marliéria 
Tiros 
Tombos e Pedra 
Dourada 
Três Corações e São 
Bento Abade 
Três Marias 
Três Pontas e Santana 
da Vargem 
Tupaciguara e Araporã 
Turmalina 
Ubá - Divinésia -
Guidoval - Rodeiro e 
Tocantins 
Uberaba - Água 
Comprida - Campo 
Florido e Veríssimo 
Uberlândia 
Unaí 
Varginha e Carmo da 
Cachoeira 
Várzea da Palma e 
Lassance 
Vazante e 
Guarda-Mor 
Vespasiano e São 
José da Lapa 
Viçosa - Cajuri -
Canaã - Coimbra -
Paula Cândido e 
São Miguel do Anta 
Virginópolis-
Divinolândia de Minas 
- Gonzaga - Santa 
Efigênia de Minas -
São Geraldo da 
Piedade e Sardoá 

Visconde do Rio 
Branco - Guiricema 
e São Geraldo 
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(a que se 
de 

referem os arts. 217 e 219 da Lei Complementar nQ 
de 1995) 

Justiça Militar de Primeira Instância 
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NQ de 
Juízes 

- O Sr. Presidente despachou, em 20/1/95, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, informando sobre o falecimento 
do Sr. João Eustáquio Miranda, ocorrido no dia 11/1/95, 
nesta Capital, e solicitando sejam enviadas condolências à 
família, no Município de Diamantina. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Belo Horizonte, terça-feira, 24 de janeiro de 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DESTINADA 
AO ENCERRAMENTO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 12ª LEGISLATURA, EM 30 DE DEZEMBRO DE 1994 
Presidência da Deputada Maria Olívia 

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Destinação da reunião - Execução 
do Hino Nacional - Declaração de encerramento - Suspensão e 
reabertura da reunião - Ata - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Ás 9h45min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Rêmolo Aloise Aílton Vilela Álvaro 

Antônio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo 
Rubinger- Célio de Oliveira- Cóssimo Freitas -Geraldo 
Rezende - Hely Tarquínio - Homero Duarte - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - José Braga - Márcio Miranda -
Marcos Helênio -Maria Olívia- Paulo Pettersen- Péricles 
Ferreira- Roberto Amaral -Roberto Luiz Soares -Wilson 
Pires. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) -Declaro aberta 
a reunião. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder 
à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
-O Deputado Homero Duarte, 2Q-Secretário "ad hoc". procede 

à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Destinação da Reunião 
A Sra. Presidente- Destina-se a reunião ao encerramento da 

4g Sessão Legislativa Ordinária da 12ª Legislatura. 
Execução do Hino Nacional 

A Sra. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a 
execução do Hino Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Declaração de Encerramento 

A Sra. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a 
declaração de encerramento. Declaro encerrada a 4g Sessão 
Legislativa Ordinária da 12g Legislatura. 

Suspensão da Reunião 
A Sra. Presidente A Presidência vai suspender os 

trabalhos, por 5 minutos, para que se lavre a ata. Estão 
suspensos os trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
A Sra. Presidente - Está reaberta a reunião. Com a palavra, 

o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata. 
Ata 

O Deputado Homero Duarte, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata desta reunião, que é aprovada sem restrições. 

ENCERRAMENTO 



A Sra. Pres;dente -
Presidência agradece 
Levanta-se a reunião. 

Cumprido o 
a presença 
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objetivo da reunião, a 
dos Deputados e a encerra. 

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E 
LAZER 
Às nove horas e quinze minutos do dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Maria 
Olívia e Hely Tarquínio, membros da Comissão de Defesa do 
Consumidor; Cóssimo Freitas. Francisco Ramalho e Marcos 
Helênio (substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, 
por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Encontra-se 
presente. também. o Deputado Roberto Carvalho. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo Freitas. 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Francisco Ramalho que proceda á leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente esclarece que a reunião tem por 
finalidade a discussão sobre a conversão das mensalidades 
escolares em URV e sobre os abusos de preços verificados 
nessa conversão com autoridades de órgãos ligados aos 
interesses do consumidor e da educação. A Presidência 
verifica a presença dos seguintes convidados: Srs. Antônio 
Joaquim Fernandes Neto, Promotor de Justiça Especializada em 
Defesa do Consumidor, representante do Sr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho. Procurador-Geral de Justiça; Maria Lúcia 
Scarpelli dos Santos, Coordenadora do PROCON-BH; Iedyr 
Bambirra, Presidente da Federação de Associações de Pais e 
Alunos do Estado de Minas Gerais; Lúcia Pacífico Homem, 
Presidente do Movimento das Donas-de-Casa. A Presidência 
concede a palavra, inicialmente, ao Deputado Roberto 
Carvalho para discorrer sobre o objetivo da reun1ao. A 
seguir, os convidados usam da palavra para fazerem suas 
explanações, quando discutem práticas abusivas cometidas 
pelas escolas particulares. a importância da revogação da 
Lei nQ 8. 170, de 1991, a atuação do Ministério Público junto 
ao Poder Judiciário na questão das mensalidades e de 
assuntos de política educacional. Abre-se amplo debate entre 
os presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Terminados os debates, o Deputado Marcos Helênio apresenta 
requerimento em que solicita o envio de cópias das notas 
taquigráficas desta reunião conjunta ao Presidente Itamar 
Franco e aos Presidentes das Assembléias Legislativas 
Estaduais, para conhecimento das práticas abusivas cometidas 
pelas escolas privadas. Submetida a votação, é aprovada a 
proposição. O Presidente. Deputado Cóssimo Freitas. solicita 
sejam também remetidas cópias das notas taquigráficas ao Sr. 
Castellar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de 
Justiça, para as devidas diligências e. nos termos 
regimentais, passa a Presidência ao Deputado Marcos Helênio. 
Colocada em votação. é aprovada a proposição. O Deputado 
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Cóssimo Freitas reassume a direção dos trabalhos e suspende 
a reun1ao por 5 minutos, para a lavratura da ata. Reabertos 
os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Hely 
Tarquínio que proceda à leitura da ata da reunião, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais 
participantes. e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994. 
Cóssimo Freitas. Presidente Marcos Helênio Márcio 

Miranda- Maria Olívia- Hely Tarquínio- Francisco Ramalho 
- Roberto Carvalho. 
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e trinta minutos do dia nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e quatro. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Maria José Haueísen, Márcio Miranda e 
Antônio Genaro, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A seguir, a Presidente lê 
correspondência enviada pela Secretaria do Trabalho e Ação 
Social e pela OAB, Seção de Minas Gerais, em que se prestam 
informações solicitadas por esta Comissão. A Presidência 
passa a discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Antônio Genaro apresenta requerimento em que pede 
sejam solicitadas informações ao Corregedor-Geral de Polícia 
sobre a apuração da operação policial ocorrida no dia 
28/10/94, no Km 172 da BR-381, próximo à fábrica da CENIBRA, 
que ocasionou a morte de um dos passageiros, Wilson da Silva 
Gomes. O Deputado Antônio Genaro também apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada audiência 
pública desta Comissão no Município de Ipatinga, destinada a 
ouvir convidados, com vistas à apuração de denúncias de 
abusos de autoridades praticados por policiais c1v1s. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
esses requerimentos. A Deputada Maria José Haueisen 
apresenta requerimento em que pede se solicitem informações 
ao Corregedor-Geral de Polícia sobre o número de 
sindicâncias e inquéritos administrativos abertos na região 
metropolitana, no período de janeiro de 1992 a agosto de 
1994; o resultado das sindicâncias concluídas e a posição 
das sindicâncias em andamento; a especificação das 
sindicâncias por delegacia, com vistas à apuração de 
denúncias de torturas e maus-tratos praticados por 
policiais. A Deputada Maria José Haueisen apresenta, ainda, 
requerimento em que solicita a realização de audiência 
pública no Município de Alfenas, destinada a ouvir 
convidados, com vistas à apuração de denúncias de abusos de 
autoridade praticados por policiais militares naquela 
cidade. Na fase de votação, a Deputada Maria José Haueisen, 
em virtude de ser a autora desses requerimentos. passa a 
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Presidência ao Deputado Márcio Miranda, que submete a 
votação as proposições mencionadas, que são aprovadas. 
Reassumindo a Presidência, a Deputada Maria José Haueisen 
passa a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: o Deputado 
Márcio Miranda, relator do Projeto de Lei nQ 1.986/94, no 1Q 
turno, emite parecer pela aprovação da proposição. Submetida 
a discussão e votação, é a proposição aprovada. O Deputado 
Antônio Genaro, relator do Requerimento nQ 5.405/94, emite 
parecer pela aprovação da proposição, que, após submetida a 
votação, é aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca-os 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Maria José Haueisen, Presidente - Hely Tarquinio - Márcio 

Miranda - Geraldo Rezende. 
ATA DA lla REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo 
Rezende, Antônio Pinheiro, Adelmo Carneiro Leão 
(substituindo aos Deputados Antônio Júlio e Ivo José, 
respectivamente, por indicação das Lideranças do BRD e do 
PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar 
Silva, Wilson Pires e Arnaldo Canarinho, membros da Comissão 
de Agropecuária e Política Rural; José Renato, João Marques. 
Sebastião Costa e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao 
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT), 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente. 
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e 
informa aos parlamentares que a reun1ao se destina a 
apreciar os pareceres para o 1Q turno dos Projetos de Lei 
nQs 2.216/94 do Deputado Clêuber Carneiro, que altera a Lei 
nQ 7.373, de 3/10/78, que dispõe sobre legitimação e doação 
de terras devolutas do Estado em zona urbana ou de expansão 
urbana; 2.224/94, do Governador do Estado, que cria o Fundo 
de Desenvolvimento Rural FUNDERUR e dá outras 
providências; e 2.225/94, do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária e 
industrial dos produtos de origem animal. A seguir, o 
Presidente solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. O parlamentar passa à 
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legal idade da 
matéria. O Deputado Wilson Pires emite parecer favorável à 
aprovação da matéria, assim como o Deputado José Renato 
emite parecer pela aprovação do projeto. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados por unanimidade. Em seguida, passa-se à leitura 
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dos pareceres sobre o Projeto de Lei nQ 2.224/94. O Deputado 
Geraldo Rezende, relator pela Comissão de Constituição e 
Justiça, emite parecer mediante o qual conclui pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 
projeto. Pela Comissão de Agropecuária e Política Rural. o 
Deputado Arnaldo Canarinho emite parecer pela aprovação da 
matéria, e, pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, o Deputado João Marques profere seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. Em seguida, passa-se à leitura dos 
pareceres sobre o Projeto de Lei nQ 2.225/94. O Deputado 
Ermano Batista procede à leitura do seu parecer, pelo qual 
conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legal idade da matéria. Na fase de discussão do parecer, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão faz uso da palavra para 
comunicar que está encaminhando ao Plenário requerimento em 
que pede seja esse projeto anexado ao Projeto de Lei nQ 
2.088/94, da Comissão de Agropecuária e Política Rural, por 
entender que o estudo conjunto de ambos pode contribuir de 
maneira mais eficaz e mais efetiva para o controle sanitário 
e o controle da saúde animal. Colocado em votação, é o 
parecer aprovado por unanimidade. A seguir. o Deputado 
Arnaldo Canarinho emite parecer favorável à aprovação da 
matéria. Fazem uso da palavra para discutir o parecer da 
Comissão de Agropecuária e Política Rural os Deputados 
Geraldo Rezende, Wilson Pires e Arnaldo Canarinho, conforme 
consta nas notas taquigráficas. O Deputado Geraldo Rezende 
externa sua preocupação sobre a irresponsabilidade do Estado 
quanto à falta de inspeção sanitária e solicita que suas 
palavras fiquem registradas nos anais da Casa. Colocado em 
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
João Marques faz a leitura do seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a 
final idade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de 01 iveira, Presidente -Antônio Júlio- Roberto 

Amaral - Geraldo Rezende - Antônio Carlos Pereira - Péricles 
Ferreira- Ronaldo Vasconcellos- Jaime Martins- Agostinho 
Patrus - Maria Elvira. 
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de novembro de 
mil novecentos e noventa e quatro. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Hely Tarquínio e 
Glycon Terra Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Glycon 
Terra Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Passa-se a discussão e votação de proposição da 
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Comissão. O Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento 
em que solicita seja realizada audiência pública com 
representantes de sociedade civil para tratar de assuntos 
relativos à infra-estrutura de bairros do Município de 
Mateus Leme. O Deputado Glycon Terra Pinto assume a direção 
dos trabalhos e coloca em votação o requerimento, que é 
aprovado. O Deputado Marcos Helênio reassume a Presidência e 
suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura da ata de 
encerramento dos trabalhos. Reabertos os trabalhos, o 
Presidente solicita ao Deputado Hely Tarquínio que proceda à 
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Nada mais havendo a ser tratado e 
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos desta 
Comissão na 12a Legislatura. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994. 
Marcos Helênio, Presidente - Hely Tarquínio - Glycon Terra 

Pinto. 
ATA DA 52ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
~USTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, 
Francisco Ramalho e Arnaldo Canarinho (substituindo os dois 
últimos aos Deputados Antônio Pinheiro e Célio de Oliveira, 
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Roberto Amaral, Jaime Martins, 
Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Marcos 
Helênio, por indicação da Liderança do PT) e Márcio Miranda 
(substituindo o Deputado João Marques, por indicação da 
Liderança do PP), membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Na ausência do Presidente, o 
Deputado Jaime Martins assume a direção dos trabalhos e, 
havendo número regimental, declara aberta a reun1ao e 
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura 
da ata da reun1ao anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
essa reunião se destina a apreciar os pareceres para o 1Q 
turno das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de 
Lei nQ 2.241/94, que autoriza o BEMGE a constituir as 
empresas que menciona, de autoria do Governador do Estado. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à deliberação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer, 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
2.241/94. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. O Deputado Roberto Amaral emite parecer. mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto acima mencionado na 
forma proposta. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização 
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Financeira e Orçamentária. Cumprida a finalidade da reun1ao, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende Péricles 

Ferreira - Sebastião Costa - Francisco Ramalho -Wanderley 
Ávila- Ajalmar Silva. 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de janeiro de 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA A INSTAL~ÇÃO 
E O ENCERRAMENTO DA 3a SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA 
DA 12ª LEGISLATURA, DESTINADA A DAR POSSE AO GOVERNADOR E 

AO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, EM lQ DE JANEIRO DE 1995 
. Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMARIO: ABERTURA -Declaração de instalação- Destinação 
da reunião - Designação de comissão - Composição da Mesa -
Designação de comissão - Composição da Mesa - Execução do 
Hino Nacional - Entrega da declaração de bens - Compromisso 
constitucional - Leitura do termo de posse - Assinatura do 
termo de posse- Compromisso constitucional - Leitura do 
termo de posse - Assinatura do termo de posse - Declaração 
de posse -Apresentação do Coral Ars Nova - Palavras do Sr. 
Presidente - Suspensão e reabertura da reunião Ata 
Declaração de encerramento - ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 10h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Ambrósio Pinto- Antônio Carlos Pereira -
Antônio Júlio -Antônio Pinheiro Arnaldo Canarinho 
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas-
Dilzon Melo- Eduardo Brás- Elisa Alves- Francisco Ramalho 
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende Geraldo 
Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo 
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola 
-José Leandro- Kemil Kumaira -Marcelo Cecé Márcio 
Miranda- Marcos Helênio -Maria Elvira- Maria Olivia-
Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen Péricles 
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz 
Soares- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa- Tarcisio Henriques- Wanderley Ávila. 
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Sob a proteção de 

Deus e em nome do povo mineiro, declaro aberta a reunião. 
Declaração de Instalação 

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a 
declaração de instalação da 3ª Sessão Legislativa 
Extraordinária da 12ª Legislatura. Declaro instalada a 3ª 
Sessão Legislativa Extraordinária da 12ª Legislatura da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente A presente reunião destina-se ao 

compromisso e à posse de S. Exa. o Dr. Eduardo Brandão de 
Azeredo no cargo de Governador do Estado de Minas Gerais e 
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de S. Exa. o Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto no 
cargo de Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Romeu 

Queiroz, Roberto Amaral, Rêmolo Aloise, José Laviola, Kemil 
Kumaira, Ermano Batista, Wanderley Ávila, Péricles Ferreira, 
Adelmo Carneiro Leão, Antônio Carlos Pereira e Mauri Torres 
para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as 
autoridades que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à mesa os Exmos. 

Srs. Dr. Kildare Gonçalves de Carvalho, Secretário 
Extraordinário de Assuntos Legislativos e representante do 
Governador Hélio Garcia; Desembargador José Costa Loures, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Dr. Célio de 
Castro, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
representante do Prefeito Patrus Ananias; Revmo. D. Serafim 
Fernandes de Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo 
Horizonte; Vereador João Paulo Gomes da Silva, Presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Deputados Elmo Braz, 
Elmiro Nascimento, José Militão, Rêmolo Aloise, Roberto 
Carvalho e Sebastião Helvécio, respectivamente, 1Q-
Secretário, 1Q, 2Q e 3Q-Vice-Presidentes, 2Q e 4Q-
Secretários da Assembléia Legislativa. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente A Presidência nomeia os Deputados 

Clêuber Carneiro, Agostinho Patrus, Ronaldo Vasconcellos e 
Ivo José para, em comissão, introduzirem no recinto do 
Plenário os Drs. Eduardo Brandão de Azeredo e Walfrido 
Silvino dos Mares Guia Neto. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à mesa o 

Governador eleito, Dr. Eduardo Brandão de Azeredo, e o Vice-
Governador eleito, Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, o 

Hino Nacional, interpretado pelo Coral Ars Nova. 
- É executado o Hino Nacional. 

Entrega da Declaração de Bens 
O Sr. Presidente - Esta Presidência recebe, neste instante, 

a declaração de bens do futuro Governador de Minas, Dr. 
Eduardo Brandão de Azeredo, a qual passo às mãos do Sr. 1Q-
Secretário, Deputado Elmo Braz. 

Compromisso Constitucional 
O Sr. Presidente - Convido S. Exa. o Governador eleito, Dr. 

Eduardo Brandão de Azeredo, a prestar o compromisso 
constitucional. 
O Sr. Eduardo Brandão de Azeredo - Prometo manter, defender 

e cumprir a Constituição da República e a do Estado, 
observar as leis, promover o bem geral do povo mineiro e 
sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais. 

Leitura do Termo de Posse 
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de passar, 

neste instante, às mãos de S. Exa. o futuro Governador de 
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Minas a Constituição do nosso Estado. Solicito ao Sr. 1Q-
Secretário, Deputado Elmo Braz, que proceda à leitura do 
termo de posse do Dr. Eduardo Brandão de Azeredo no cargo de 
Governador do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Secretário- "Termo de Posse do Excelentissimo Senhor 
Doutor Eduardo Brandão de Azeredo no cargo de Governador do 
Estado de Minas Gerais. Ao primeiro dia do mês de janeiro do 
ano de mil novecentos e noventa e cinco, perante a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em reunião 
solene, sob a Presidência do Senhor Deputado José Ferraz, 
compareceu o Excelentissimo Senhor Doutor Eduardo Brandão de 
Azeredo, eleito para o período de primeiro de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco a primeiro de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove e diplomado pelo egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral, o qual, depois de prestar o 
compromisso constitucional, tomou posse no cargo de 
Governador do Estado de Minas Gerais. E, para constar, 
lavrei eu, Deputado Elmo Braz, 1Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelo 
empossado e pela Mesa da Assembléia Legislativa. Plenário 
Presidente Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, em 
primeiro de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e 
cinco." 

Assinatura do Termo de Posse 
O Sr. Presidente - Convido S. Exa. o Dr. Eduardo Brandão de 

Azeredo a assinar o termo de posse. 
-O Sr. Governador assina o termo de posse. 

Compromisso Constitucional 
O Sr. Presidente- Convido o Dr. Walfrido Silvino dos Mares 

Guia Neto a prestar o compromisso constitucional. 
O Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto "Prometo 

manter, defender e cumprir a Constituição da República e a 
do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo 
mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas 
Gerais". 

Leitura do Termo de Posse 
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de passar, 

neste instante, às mãos do Sr. Vice-Governador a 
Constituição do Estado de Minas Gerais. Sol i cito ao Sr. 1Q-
Secretário, Deputado Elmo Braz, que proceda à leitura do 
termo de posse. 
O Sr. Secretário - "Termo de Posse do Excelentissimo Senhor 

Doutor Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto no cargo de 
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. Ao primeiro dia 
do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e 
cinco, perante a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, em reunião solene, sob a presidência do Senhor 
Deputado José Ferraz, compareceu o Excelentissimo Senhor 
Doutor Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, eleito para o 
período de primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco a primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e 
nove e diplomado pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o 
qual, depois de prestar o compromisso constitucional, tomou 
posse no cargo de Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. 
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E, para constar, lavrei eu, Deputado Elmo Braz, 1Q-
Secretário da Assembléia Legislativa, o presente termo, que 
vai assinado pelo empossado e pela Mesa da Assembléia 
Legislativa. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, em 
Belo Horizonte, em primeiro de janeiro do ano de mil 
novecentos e noventa e cinco." 

Assinatura do Termo de Posse 
O Sr. Presidente- Convido S. Exa. o Dr. Walfrido Silvino 

dos Mares Guia Neto a assinar o termo de posse. 
- O Sr. Vice-Governador assina o termo de posse. 

Declaração de Posse 
O Sr. Presidente - Em nome da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais, declaro empossado no cargo de 
Governador do Estado de Minas Gerais o Dr. Eduardo Brandão 
de Azeredo e, no cargo de Vice-Governador do Estado de Minas 
Gerais, o Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto. 

Apresentação do Coral Ars Nova 
O Sr. Presidente Convido os presentes a ouvir a 

apresentação do Coral Ars Nova. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente- Exmos. Srs. Dr. Kildare Gonçalves de 
Carvalho, Secretário Extraordinário de Assuntos Legislativos 
representante do Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; 
Governador ora empossado, Dr. Eduardo Azeredo; Vice-
Governador ora empossado, Dr. Walfrido dos Mares Guia; 
Desembargador José Costa Loures, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado; Dr. Célio de Castro, Vice-Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte e representante de S. Exa. o Dr. 
Patrus Ananias; Revmo. o. Serafim Fernandes de Araújo, 
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; Deputado Elmo 
Braz, 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa; membros da 
Mesa desta Casa; Deputados Federais e Estaduais; Prefeitos e 
Vereadores; autoridades c1v1s e eclesiásticas; senhoras e 
senhores, o ato de posse do Governador do Estado de Minas 
Gerais simboliza o ritual de passagem que assinala, no curso 
da história, um momento de fundação, a fundação de um novo 
tempo. No período republicano, desde Bias Fortes, Afonso 
Pena e João Pinheiro. a cadeira de Governador do Estado de 
Minas Gerais é também símbolo de um grande poder e de uma 
enorme responsabilidade. É a cadeira de um Antônio Carlos, 
de um Mílton Campos, de um Juscelino Kubitschek, de um 
Tancredo Neves. para citar nomes plenos de luz, que nunca 
terão sua memória apagada no presente nem no futuro da 
história cívica de Minas e do Brasil. São nomes fundadores 
da própria história da Pátria, em cada etapa da construção 
nacional, como Tiradentes simboliza o marco precursor da 
identidade brasileira, na busca de definição e afirmação de 
um projeto independente e soberano para a Nação. 
Coincidentemente, neste janeiro de 1995, Minas e o Brasil se 
unem na esperança nacional. em momento singular da vida 
política, social e econômica do País, esperança voltada para 
o reencontro do Brasil com um destino mais promissor, com 
maior equilíbrio na economia e maior justiça na ordem 
social. A Nação desperta para um novo momento de sua 
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fundação histórica. Das urnas de 1994 surgiu uma nova safra 
de homens públicos, a maioria mais afinada com a realidade, 
comprometida com a ética e mais madura para o encaminhamento 
das questões essenciais do País. As mesmas urnas 
manifestaram a vontade de uma sociedade que deseja a 
supremacia da ética, o respeito à cidadania, a 
democratização das oportunidades. Em Minas Gerais, o Governo 
honrado e digno de Hélio Carvalho Garcia tem como sucessor o 
Governo jovem e capaz de Eduardo Brandão de Azeredo. A 
exemplo do que ocorre na administração federal, com a 
transição entre o Governo do Presidente Itamar Franco e o do 
Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, acontece, em 
Minas Gerais, uma transição que se faz sob o signo da 
continuidade administrativa, sem nenhum estigma de 
continuísmo. Essa continuidade, em momento estratégico de 
consolidação do Plano Real de estabilização e da busca de 
condições para o relançamento da economia brasileira, 
representa, sem dúvida, um fator ponderável para o sucesso 
das novas administrações de Minas e do Brasil. Essa 
afinidade é, sem dúvida, condição fundamental para o êxito 
que todos esperamos dos novos governantes. Há também, no 
sentimento nacional, a convicção de que o Governo não pode 
tudo, que se faz necessária a participação da própria 
sociedade no enfrentamento dos males que afligem a Nação, 
desde o combate continuado à inflação, o qual precisa 
perdurar por longo tempo, até o campo social de nossos 
pesadelos e de nossas aflições. Da necessidade dessa 
parceria entre os Poderes do Estado, envolvendo o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário com o conjunto da sociedade, 
tem plena consciência o Governador Eduardo Azeredo, como tem 
S. Exa. uma exata e perfeita noção da singularidade do 
momento que vive a Nação. Concordamos plenamente, Dr. 
Eduardo Azeredo, com sua análise da conjuntura de Minas e do 
Pais, quando afirma a percepção de que o Brasil •está 
ingressando, efetivamente, na era da modernização e do 
desenvolvimento auto-sustentado" e que há •uma afinidade de 
propósitos e atitudes entre o Governo Fernando Henrique e o 
de Minas•. Para a realização do projeto comum de 
desenvolvimento com justiça social, v. Exa. antevê Minas 
"animada por forte espirito de participação, parceria e co-
responsabilidade, envolvendo os Governos do Estado e dos 
municipios, as comunidades e a iniciativa privada". Essa 
antevisão- temos certeza -será uma realização permanente 
no quadriênio do seu Governo, tendo ao lado a grata 
revelação de homem público que é o Vice-Governador Walfrido 
dos Mares Guia, uma vocação pública de especial quilate, 
tendo também ao seu lado uma coesa equipe de auxiliares, à 
qual damos nosso endosso solidário nas ações voltadas para o 
bem-estar coletivo dos mineiros, com nossos votos de plena 
efetivação das metas do Governo. Queremos afiançar aqui. 
desde já, a participação permanente do Poder Legislativo 
nessa tarefa conjunta de governo, respeitadas a autonomia e 
a independência entre os Poderes, mas assegurando esse 
espírito de "parceirização'' na missão comum da administração 
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pública. Sr. Governador Eduardo Azeredo, não poderíamos 
concluir nossa saudação a v. Exa. sem recordar, em breves 
palavras. a figura luminar de seu ilustre e saudoso pai, o 
político e cidadão exemplar Renato Mário de Avelar Azeredo. 
v. Exa., então um garoto de 14 anos, deve lembrar-se bem do 
extraordinário trabalho que seu pai desenvolveu nesta Casa, 
na polêmica e difícil tarefa de promover a nova divisão 
administrativa do Estado. Ele foi Presidente da Comissão 
Especial que tratava do assunto, nos idos de 1962, 
concluindo com extrema maestria aquela delicada missão 
parlamentar. Fiel colaborador e dileto amigo do Presidente 
Juscelino Kubitschek, de quem foi auxiliar direto na Casa 
Civil da Presidência da República, Renato Azeredo representa 
a síntese das virtudes mineiras, da simplicidade, da 
firmeza, da coragem e do equilíbrio, tão presentes no filho 
também ilustre e que configuram, como valores da dignidade 
humana, o caráter honrado da gente mineira. Essa mesma gente 
que, na visão de V. Exa., Governador Eduardo Azeredo, vê, 
escuta e analisa com cuidado antes de tomar suas decisões. 
Em abril de 1961, quando Brasília comemorava o seu primeiro 
aniversário de fundação, o então Deputado Renato Azeredo 
ocupou a tribuna desta Casa para render justa homenagem ao 
Presidente Juscelino, criador da nova Capital. Leu, então, 
uma mensagem enviada ao povo brasileiro pelo ex-Presidente, 
que se encontrava na França. Com as palavras aqui 
pronunciadas por Renato Azeredo e escritas por Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, poderemos, na síntese deste dia 
festivo para Minas e para o Brasil, encerrar nossa saudação 
ao novo Governador Eduardo Azeredo, ao Vice-Governador 
Walfrido dos Mares Guia e ás novas autoridades do Poder 
Executivo, que serão empossadas nas prox1mas horas. As 
palavras do estadista JK parecem renascer hoje como promessa 
de esperança e de trabalho no sentimento dos mineiros e no 
coração de todos os brasileiros. Disse, então, Juscelino 
Kubitschek: "Creio no triunfo do espírito que afirma e 
deseja a grandeza nacional, no espírito que se opõe á 
negação e á descrença. Creio na redenção de todo o País, na 
erradicação do subdesenvolvimento que ainda infelicita nosso 
território. Creio na vitória final e inexorável do Brasil 
como Nação. Creio também na generosidade, no amor á 
liberdade, no respeito á pessoa humana, que distinguem a 
nossa alma coletiva, a alma brasileira". Essas palavras do 
grande estadista da República e fundador do Brasil das novas 
fronteiras nos advertem que aqui estamos hoje buscando 
apreender os sinais de um complexo processo social, que não 
termina em nós - mas que segue em nós. A história. guardiã 
dos atos e dos fatos, haverá de escrever. em suas páginas 
futuras, se nós, contemporâneos de tantos desafios, fomos 
seus autênticos sujeitos e dignos autores ou se fomos, tão-
somente, meros repassadores desse mesmo processo histórico. 
Oxalá a história, que não nos pertence, como agentes 
transitórios que somos, possa nos assinalar como sujeitos da 
vontade coletiva de um povo que manifestou, no silêncio 
solitário das urnas, seu pensamento claro e sua límpida voz. 

~ 
~ 
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As eleições passadas ditaram a todos nós este dever - 0 
dever do reconhecimento e do respeito a quem represen~am~s. 
Que esse dever se cumpra como verdadeiro direito- o d1re1to 
de uma cidadania que emerge e que triunfará. É o tempo-
cidadão que saudamos neste lo de janeiro. Realizem~s, 
portanto, o tempo da cidadania e do respeito. MultO obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação. a 

Presidência declara encerrada a solenidade de posse do 
Governador e do Vice-Governador do Estado de Minas Gerais e 
suspende a reunião para cumprimentos e lavratura da ata. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Está reaberta a reunião. 

Ata 
O Sr. Pr~sidente - Com a palavra, o Sr. 2Q Secretário, para 

proceder a leitura da ata. 
O Depu~ado_ Antônio Pinheiro, 2Q-Secretário "ad hoc", 

procede a le1tura da ata da presente reunião, que é aprovada sem restrições. 
Declaração de Encerramento 

OS~·- P~esidente- Cumprido o objetivo da convocação, a 
Pres1denc1a declara encerrada a 3a Sessão Legislativa 
Extraordinária da 12a Legislatura. 

O Sr. Presidente -
Presidência agradece 
Levanta-se a reunião. 

ENCERRAMENTO 
Cumprido o objetivo da reunião, a 
a presença de todos e a encerra. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 22/92 

(Novo Parecer, nos Termos do§ lQ do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto 
de lei complementar em tela dispõe sobre a organização e a 
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. 

No lQ turno, a proposição foi aprovada com as Emendas nQs 1 
a 4, 9, 10, 12 a 16, 20, 22, 23, 26, 35, 43, 44, 46 a 53, 
60, 62, 63. 71, 74 a 76, 80 a 84, 87, 89, 92 a 94, 109, 115, 
120, 137, 145, 157, 161, 189, 191,201,205,206,220,239, 
243, 247, 251 a 253, e com Subemendas que receberam o nQ 1 
às Emendas nQs 19, 21, 25, 97, 107, 114, 125, 129 e 222 a 
234. 
Foi a matéria encaminhada a esta Comissão, nos termos do 

art. 196, . § lQ, do Regimento Interno, a fim de que fosse 
examinada no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que 
segue anexa e é parte deste parecer. 

Durante a reunião, foi o parecer lido e, logo em seguida. 
discutido por todos os membros da Comissão. Houve, na 
oportunidade, sugestões de emendas apresentadas pelos 
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Deputados José Renato e Marcos Helênio, tendo concordado o 
relator com as modificações sugeridas. 

Em razão disso e em cumprimento do disposto no§ 1Q do art. 
38 do Regimento Interno, foi concedido prazo ao relator para 
redação de novo parecer, que passamos a fundamentar, nos 
termos que se seguem. 

Fundamentação 
O projeto de lei complementar em exame, adaptado às 

Constituições Federal e Estadual e aperfeiçoado por emendas 
que introduziram relevantes inovações, dispõe sobre a 
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 
Gerais. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em 
questão não encontra óbices do ponto de vista financeiro-
orçamentário, pois as despesas decorrentes da execução da 
futura lei complementar serão cobertas por crédito 
adicional, cuja abertura é por ela autorizada, observado o 
disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64. O 
projeto em tela está de acordo com a legislação sobre 
finanças públicas, merecendo prosperar nesta Casa. 

Tendo em vista, ainda, o aprimoramento do projeto em 
análise e com o intuito de melhorar a prestação 
jurisdicional do Estado, estamos propondo as Emendas nQs 1 a 
16. 
Quanto à Emenda nQ 1, buscou-se ajustar a questão a 

práticas já sedimentadas. a fim de aplicar aos se~vidores do 
Judiciário os preceitos contidos no Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado, ao passo que para os magistrados 
tal se fará apenas em caráter supletivo. 

Por sugestão do Deputado Romeu Queiroz, apresentamos emenda 
elevando o número de Juízes de Vespasiano. com fulcro no 
progressivo aumento da população desse município e. 
conseqüentemente, no acréscimo do número de feitos 
judiciais. 

elevação de Turmalina a sede 
fundamenta-se no propósito de 

Quanto à 
iniciativa 
município, 
crescimento, 
regional. 

que apresenta expressivo 
respondendo a demandas 

de comarca, tal 
fazer justiça ao 

potencial de 
da coletividade 

Com o intuito, ainda, de aperfeiçoar o projeto, 
apresentamos. na conclusão deste parecer, outras emendas . 

No que diz respeito ao art. 190, propomos a remissão aos 
arts. 189 e 191. pois os três tratam do concurso para a 
carreira da magistratura. 

Propomos, ainda, a supressão, no 
expressão "que recebam dos cofres 
com a Lei nQ 11.466, de 24/5/94, 
remunerados no foro. 

inciso VIII do art. 71, da 
públicos", pois, de acordo 
não há mais servidores não 

Com base no art. 93. VI, da Constituição Federal, o qual 
determina que só após cinco anos de exercício efetivo na 
judicatura o magistrado pode aposentar-se, propomos 
alteração no art. 191. 
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Considerando a Emenda à Constituição nQ 13, de 14/12/94, 
propomos a alteração dos arts. 147 e 289, com vistas à 
atualização desses dispositivos. 

Propomos, também, alteração no § 
à atualização desse dispositivo, 
de 5/10/94, que altera os planos 
do Poder Judiciário. 

1Q do art. 273, com vistas 
com base na Lei nQ 11.617, 
de carreira dos servidores 

Recebemos sugestão para elevar o número 
Comarca de Formiga, a qual não acatamos, 
mantenha coerência com o disposto no art. 
Regimento Interno. 

de Juízes 
para que 
287, v. 

da 
se 
do 

Esta Comissão já se havia manifestado, no 1Q turno, pela 
aprovação do projeto. Analisando novamente a proposição, 
ratificamos tal posicionamento. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar nQ 22/92, no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno com as Emendas nQs 1 a 19, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 308 a seguinte redãção: 
"Art. 308 -O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Estado aplica-se aos servidores do Poder Judiciário e, 
supletivamente, no que couber, à magistratura.". 

EMENDA No 2 
Eleve-se o número de Juízes de Vespasiano de 1 (um) para 2 

(dois), fazendo-se as adaptações necessárias no Anexo I e no 
art. 9Q, XI, desta lei. 

EMENDA No 3 
Crie-se a Comarca de Turmalina~ formada pelo Município de 

Turmalina, de entrância inicial, com 1 (um) Juiz, excluindo-
se o referido municipio da Comarca de Minas Novas e fazendo-
se as adaptações necessárias nos Anexos I e II desta lei. 

EMENDA No 4 
Dê-se ao art. 190 a seguinte redãção: 
"Art. 190 -O concurso será anunciado, com prazo mínimo de 

inscrição de 60 (sessenta) dias, em edital que, apresentando 
as exigências dos arts. 189 e 191, será publicado pelo menos 
3 (três) vezes no "Diário do Judiciário", das quais a 
primeira na integra, obedecendo às regras que forem 
estabelecidas em resolução da Corte Superior.". 

EMENDA NQ 5 
Dê-se ao 9 SQ do art. 9Q a seguinte redação: 
"Art. 9Q-
i sº A. ·c~~t~· ·s~p~~;~~- ·pod~~á: · -~~d;~~t~· -~~5õi~Çã~. 

determinar a redistribuição dos feitos em curso nas 
comarcas, obedecidas as normas processuais.". 

EMENDA NQ 6 
Suprima-se do inciso VIII do art. 71 a expressão "que 

recebam dos cofres públicos.". 
EMENDA No 7 

Dê-se ao§ 2Q do art. 146 a seguinte redação: 
"Art. 146 - ............................................. . 
§ 2Q - Os Juizes em exercício de plantão ficam com o 

direito à compensação pelos dias em que servirem.". 
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"Art. 191 -A nomeação dos candidatos aprovados será feita 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com observância 
estrita da ordem de classificação e respeitada a idade 
máxima de 65 (sessenta e cinco) anos incompletos.". 

EMENDA No 9 
Dê-se ao§ 1Q do art. 273 a seguinte redação: 
"Art. 273- ............................................. . 
§ 1Q - Integrarão a Secretaria do Juízo as seguintes 

classes de servidores: 
a) Técnico de Apoio Judicial - especialidade de Escrivão 

Judicial; 
b) Oficial de Apoio Judicial A especialidade de 

Escrevente Judicial.". 
EMENDA NQ 10 

Dê-se à alínea "b" do inciso I do art. 4Q a seguinte 
redação: 

"Art. 4Q - .............................................. . 
I - ..................................................... . 
b) número de eleitores superior a 8.000 (oito mil).". 

EMENDA NQ 11 
Suprima-se o art. 315, renumerando-se os demais. 

EMENDA NQ 12 
Dê-se ao art. 289 a seguinte redação: 
"Art. 289 -Após cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 

exerc1c1o no serviço público, o servidor terá direito a 
férias-prêmio de 3 (três) meses, admitida sua conversão em 
espécie, paga como indenização, ou, para efeito de 
aposentadoria e percepção de adicionais por tempo de 
serviço, a contagem em dobro das não gozadas. 
Parágrafo único - Ficam devidos, no caso de falecimento de 

servidor do Poder Judiciário em atividade, ao seu cônjuge ou 
companheiro ou, na falta deste, aos filhos dependentes, o 
vencimento e as vantagens correspondentes a períodos de 
férias-prêmio não gozadas.". 

EMENDA No 13 
Dê-se ao art. 10 a seguinte red~ção: 
"Art. 10 -O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder 

Judiciário do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o território do Estado, compor-se-á de 44 
(quarenta e quatro) Desembargadores, dos quais 1 (um) será o 
Presidente, 2 (dois) serão os Vice-Presidentes e 1 (um) será 
o Corregedor-Geral de Justiça.". 

EMENDA NQ 14 
Dê-se ao art. 147 a seguinte redação: 
"Art. 147 -Após cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 

exerc1c1o no serviço público, ao magistrado que as requerer 
serão concedidas férias-prêmio de 3 (três) meses, admitida 
sua conversão em espécie, paga como indenização, ou, para 
efeito de aposentadoria e percepção de adicionais por tempo 
de serviço, a contagem em dobro das não gozadas.". 

EMENDA No 15 
Acrescente-se onde convier: -
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"Art ..... -Na hipótese de alteração de disposiç6es da 
Constituição da República referentes ao Poder Judiciário que 
determinem a adaptação desta lei, o Tribunal de Justiça, em 
prazo não superior a 60 (sessenta) dias contados do início 
da vigência da modificação constitucional, proporá à 
Assembléia Legislativa a necessária compatibilização.". 

EMENDA No 16 
Dê-se ao art. 6Q a seguinte redãção: 
"Art. 6Q Quando se verificar, dos assentamentos da 

Corregedoria-Geral de Justiça, que a comarca, por 3 (três) 
anos consecutivos, deixou de atender aos requisitos mínimos 
que justificaram a sua criação, será ela suspensa por 
resolução da Corte Superior, até sua extinção por lei, 
anexando-se seu território a outra ou a outras comarcas, 
observada a exigência de continuidade de área. 

§ 1Q - Dentro de 30 (trinta) dias contados da suspensão de 
que trata o "caput" deste artigo, o Tribunal de Justiça 
encaminhará à Assembléia Legislativa proposta de extinção da 
comarca. 

§ 2Q Enquanto pendente a providência referida no 
parágrafo anterior, fica vedada qualquer elevação ou criação 
de comarca.". 

EMENDA NQ 17 
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 17 -A Corte Superior compor-se-á de 25 (vinte e 

cinco) Desembargadores, dos quais 13 (treze) serão indicados 
mediante critério de antigüidade e os demais por meio de 
eleição pelo Tribunal Pleno, respeitado o quinto 
constitucional"." 

EMENDA No 18 
Dê-se ao art. 52 a seguinte redãção: 
"Art. 52 -O Órgão Especial compor-se-á de 25 (vinte e 

cinco) Juizes, dos quais 13 (treze) serão indicados mediante 
critério de antigüidade e os demais por meio de eleição pelo 
Tribunal Pleno, respeitado o quinto constitucional"." 

EMENDA No 19 
Acrescente-se o seguinte parágrãfo ao art. 9Q: 
"Art. 9Q - ................................... ·. · · · · · · · · · · 
§ .... -As varas e as comarcas criadas por esta lei serão 

instaladas pelo Tribunal de Justiça, verificadas as 
condiç6es de funcionamento.". 
Sala das Reuni6es, 22 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral, relator-

Marcos Helênio - José Renato - Jaime Martins. 
Redação do Vencido no lo Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 22/92 
Contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Livro I 
Das Circunscriç6es e dos Órgãos de Jurisdição 

Título I 
Das Circunscriç6es 
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Art. lQ -O território do Estado. para a administração da 
Justiça, dividir-se-á em circunscrições. comarcas, distritos 
e subdistritos. 
Art. 2Q A comarca constituir-se-á de um ou mais 

munlClPlOS, em área contínua, sempre que possível. e terá 
por sede a do município que lhe der o nome. 

§ lQ As comarcas poderão constituir circunscrição 
judiciária, conforme se dispuser em lei. 

§ 2Q - As comarcas poderão subdividír~se em distritos e 
subdístritos. 
Art. 3Q -O distrito e o subdistrito judiciários serão 

constituídos do distrito e do subdistrito administrativos, 
assim criados em lei. 

Art. 4Q -São requisitos para a criação e a instalação de 
comarcas: 

I - para a criação: 
a) população mínima de 15 (quinze) mil habitantes na 

comarca; 
b) número de eleitores superior a 5 (cinco) mil na comarca; 
c) receita tributária mínima da comarca igual ao dobro da 

exigida para a criação de um município no Estado; 
d) movimento forense anual, nos municípios que compõem a 

comarca. de, no m1n1mo. 200 (duzentos) feitos judiciais, 
conforme estabelecer resolução da Corte Superior; 

II - para a instalação: 
a) edifícios públicos de domínio do Estado com capacidade e 

condições para a instalação de fórum, cadeia pública e 
quartel do destacamento policial; 

b) concurso público para provimento dos cargos que comporão 
a Secretaria do Juízo, devidamente homologado. 
Parágrafo único - A comprovação dos requisitos far-se-á, 

conforme o caso. por meio de certidões expedidas pelas 
repartições públicas competentes ou por inspeção, "in loco". 
do Corregedor-Geral de Justiça. 
Art. 5Q Entregue a documentação prevista no artigo 

anterior, o Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção "in 
loco" e apresentará relatório circunstanciado, dirigido á 
comissão própria, opinando sobre a criação ou a instalação 
da comarca. 

§ 1Q - Se a Corte Superior decidir pela criaçã? da comarca, 
elaborará projeto de lei. encaminhando-o a Assembléia 
Legislativa; se decidir pela instalação. expedirá resolução 
determinando-a. 

§ 2Q -Publicada a resolução, o Presidente do Tribunal de 
Justiça designará data para a audiência solene de 
instalação, que será presidida por ele ou por Desembargador 
especialmente designado. 

§ 3Q -Da audiência lavrar-se-á ata, em livro próprio, 
extraindo-se cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de 
Justiça, ao Tribunal de Alçada, á Corregedoria-Geral de 
Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do 
Estado e á Assembléia Legislativa, destinando-se o referido 
livro á lavratura de termos de exercício de magistrados da 
comarca. 
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Art. 6Q Quando se verificar, dos assentamentos da 
Corregedoria-Geral de Justiça, que a comarca, por 3 (três) 
anos consecutivos, deixou de atender aos requisitos mínimos 
que justificaram a sua criação, será ela suspensa por 
resolução da Corte Superior e extinta por lei, anexando-se 
seu território a outra ou outras comarcas, observada a 
exigência de continuidade de área. 
Art. 7Q -A Comarca de Belo Horizonte é de entrância 

especial e as demais serão classificadas como de entrância 
final, intermediária e inicial. 

9 1Q - A classificação das comarcas do Estado e a relação 
dos municípios que as compõem são as constantes, 
respectivamente, nos Anexos I e II desta lei. 
9 2Q ·- Para os efeitos de comunicação dos atos processuais, 

duas ou mais comarcas contíguas poderão, mediante lei, ser 
reunidas a fim de constituírem uma comarca integrada. 
9 3Q - Para a constituição da comarca a que se refere o 

parágrafo anterior, observar-se-ão as seguintes condições: 
I - distância máxima de 100 (cem) quilômetros entre as 

sedes das comarcas contíguas: 
II - bom estado das vias de comunicação. 

Título II 
Art. 8Q 

Dos Órgãos de Jurisdição 
órgãos: 

- O Poder Judiciário será exercido pelos seguintes 
I - Tribunal de Justiça; 
II - Tribunais de Alçada; 
III- Tribunal e Conselhos de Justiça Militar: 
IV - Tribunais do Júri: 
V - Juízes de Direito; 
VI - Juizados Especiais. 
9 1Q - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, sendo fundamentadas todas as suas decisões, 
sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público 
o ~xigir, limitar a presença, em determinados atos, às 
proprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. 
9 2Q -As decisões administrativas dos tribunais serão 

motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão 
especial. 

9 3Q -Ressalvado o disposto no art. 9Q desta lei, em cada 
comarca haverá 1 (um) Juiz de Direito, Tribunal do Júri e 
outros órgãos que a lei instituir. 

9 4Q - A Corte Superior determinará a instalação, na 
Capital e no interior do Estado, dos órgãos jurisdicionais 
instituídos por lei. 
Art. 9Q- Servirão nas comarcas: 
I - de Belo Horizonte, 112 (cento e doze) Juízes de 

Direito, sendo 91 (noventa e um) titulares de varas, 6 
(seis) Juízes-Corregedores e 15 (quinze) Juizes Auxiliares, 
com funções de substituição e cooperação; 

II - de Juiz de Fora, 18 (dezoito) Juizes de Direito: 
III - de Contagem e Uberlândia, 12 (doze) Juízes de 

Direito: 
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IV - de Governador Valadares e Uberaba, 10 (dez) Juízes de 
Direito: 
v - de Montes Claros, 8 (oito) Juízes de Direito: 
VI -de Divinópolis, 7 (sete) Juízes de Direito: 
VII- de Betim, Ipatinga, Poços de Caldas e Teófilo Otôni. 

6 (seis) Juízes de Direito: 
VIII - de Barbacena e Sete Lagoas, 5 (cinco) Juizes de 

Direito: 
IX- de Araguari, Conselheiro Lafaiete, Ituiutaba, Passos. 

Pouso Alegre e Varginha, 4 (quatro) Juízes de Direito: 
X - de Caratinga, Cataguases, Coronel Fabriciano, Formiga, 

Itabira, Itajubá, Itaúna, Lavras, Manhuaçu, Muriaé, Pará de 
Minas. Patos de Minas, Ponte Nova, Santa Luzia, São João 
del-Rei, Três Corações. Ubá e Viçosa, 3 (três) Juízes de 
Di rei to: 
XI- de Além Paraíba, Alfenas, Almenara, Araçuaí, Araxá, 

Bocaiúva, Campo Belo, Carangola, Congonhas, Curvelo, 
Diamantina, Frutal, Guaxupé, Janaúba, Januária. João 
Monlevade, Lagoa Santa, Leopoldina, Mantena, Monte Carmelo, 
Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto. Paracatu, Patrocínio, Pedro 
Leopoldo, Pírapora, Pitangui. Piuí, Santa Rita do Sapucaí, 
Santos Dumont, São Francisco, São Lourenço, São Sebastião do 
Paraíso. Timóteo, Unaí. e Visconde do Rio Branco, 2 (dois) 
Juízes de Direito. 

§ 1Q - A Corte Superior, mediante resolução, fixará a 
distribuição de competência das varas previstas neste 
artigo. 

§ 2Q As varas da mesma competência são numeradas 
ordinal mente. 

§ 3Q - A instalação das varas criadas nesta lei será 
determinada em resolução do Tribunal de Justiça, de acordo 
com a necessidade da prestação jurisdicional. 

§ 4Q -Os Juízes de Direito Substitutos, em número de 150 
(cento e cinqüenta). terão sede na Comarca de Belo 
Horizonte. 

A p 5Q 
determinar a 
comarcas. 

Corte Superior 
redistribuição 

poderá, mediante 
dos feitos em 

resolução, 
curso nas 

j 6Q - Na Comarca de Belo Horizonte, resolução da Corte 
Superior poderá estabelecer a localização de varas regionais 
cíveis e criminais, com área delimitada . 

§ 7Q - A Comarca de Belo Horizonte contará 4 (quatro) varas 
na região do Barreiro e 4 (quatro) varas na região de Venda 
Nova. 

Livro II 
Dos Tribunais e dos Juízes Comuns 

Título I 
Do Tribunal de Justiça 

Capítulo I 
Da Constituição 

Art. 10 -O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o território do Estado, compor-se-á de 39 
(trinta e nove) Desembargadores, um dos quais será o 
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Presidente; 2 (dois) outros, os Vice-Presidentes e outro, o 
Corregedor-Geral de Justiça. 

f 1Q -Os Desembargadores não titulares de cargo diretivo 
comporão as Câmaras, segundo dispuser o Regimento Interno. 

§ 2Q - Um quinto dos lugares do Tribunal será preenchido 
por advogados e membros do Ministério Público, computando-se 
como unidade, na apuração desse quinto, a fração superior a 
meio. 
Art. 11 -O acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á pelos 

critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente, 
apurados em Tribunal de Alçada, e. em se tratando de 
componentes do quinto, segundo o critério constitucional. 

Capítulo II 
Da Direção 

Art. 12 -São cargos de direção o de Presidente, os de 
Vice-Presidente e o de Corregedor-Geral de Justiça. 

§ 1Q - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-
Geral de Justiça terão mandato de 2 (dois) anos, proibida a 
reeleição, e serão eleitos entre os Desembargadores mais 
antigos do Tribunal, por maioria de seus membros. 

§ 2Q - É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa 
manifestada antes da eleição. 

§ 3Q - Não poderá concorrer aos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Corregedor-Geral de Justiça e membro do Tribunal 
Regional Eleitoral o Desembargador que não estiver com o 
serviço em dia; se votado, o voto será considerado nulo. 

§ 4Q - O Desembargador que tiver exercido cargo de direção 
por 4 (quatro) anos não figurará entre os elegíveis, até que 
se esgotem todos os nomes na ordem de antigüidade. 
Art. 13- O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-

Geral de Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão 
vinculados ao julgamento dos processos que lhes tenham sido 
distribuídos anteriormente à posse. participando. também, da 
votação nas questões administrativas. 
Art. 14 -A competência e as distribuições do Presidente e 

dos Vice-Presidentes serão estabelecidas pela Corte 
Superior, por meio de resolução. 

Capítulo III 
Da Organização 

Art. 15- São órgãos do Tribunal: 
I - o Tribunal Pleno; 
I! -a Corte Superior; 
III -a Corregedoria-Geral de Justiça; 
IV - os Grupos de Câmaras; 
v - as Câmaras Isoladas; 
VI -a Câmara Especial de Férias; 
VII - o Conselho da Magistratura; 
VIII - as Comissões. 

Capítulo IV 
Do Tribunal Pleno 

Art. 16 -O Tribunal Pleno compor-se-á da totalidade dos 
Desembargadores e terá atribuições de: 

I eleger o Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça; 
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II - apreciar a indicação para agraciamento com o Colar do 
Mérito Judiciário; 
III - empossar o Presidente e os Vice-Presidentes do 

Tribunal, o Corregedor-Geral de Justiça e o Desembargador, 
em sessão solene. 

Parágrafo único - O Tribunal Pleno reunir-se-a, ainda, em 
sessão solene, sem exigência de "quorum", em caso de 
comemoração c1v1ca, visita oficial de alta autoridade, 
agraciamento com o Colar do Mérito Judiciário ou posse 
coletiva de Juízes de Direito Substitutos. 

Capítulo v 
Da Corte Superior 

Art. 17 -A Corte Superior compor-se-á dos 25 (vinte e 
cinco) Desembargadores mais antigos, respeitado o quinto 
constitucional. 

Art. 18 -A substituição de membro da Corte Superior será 
feita mediante convocação do Presidente, observada a ordem 
decrescente de antigüidade. 

§ 1Q - A substituição de membro proveniente do quinto 
constitucional far-se-á por outro da mesma origem. 

§ 2Q - O substituto em exercício terá competência plena e 
votará em seguida aos titulares. 
Art. 19 -O Presidente e o 1Q-Vice-Presidente do Tribunal 

de Justiça serão, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente da Corte Superior. 
Parágrafo único - Ao 1Q-Vice-Presidente competirá presidir 

a Corte Superior nos impedimentos e nos afastamentos do 
Presidente, e, em sua falta, a substituição será feita pelo 
2Q-Vice-Presidente e, sucessivamente, pelo decano. 
Art. 20 Será da competência jurisdicional da Corte 

Superior: 
I - processar e julgar, originariamente, ressalvada a 

competência das Justiças especializadas: 
a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o 

Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, 
nos crimes comuns; 

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no§ 2Q do 
art. 93 da Constituição do Estado, os Juízes de Tribunal de 
Alçada, os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes 
de Direito, os Auditores da Justiça Militar e o Comandante-
Geral da Polícia Militar, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade; 
c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo estadual e de lei ou ato normativo municipal em 
face da Constituição do Estado; 
d) o mandado de segurança contra ato do Governador do 

Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa. 
do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos ou 
colegiados e do Corregedor-Geral de Justiça; 
e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do Governador do Estado, da 
Assembléia Legislativa ou de sua Mesa Diretora, do próprio 
Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada, do Tribunal de 
Justiça Militar ou do Tribunal de Contas do Estado; 
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f) o "habeas data" contra ato de autoridade diretamente 
sujeita à sua jurisdição; 
g) ação rescisória de seus julgados e revisão criminal em 

processo de sua competência: 
II - conhecer da competência de cada uma das Câmaras e 

decidir sobre ela, bem como dos conflitos de competência e 
de atribuições entre Desembargadores e autoridades 
judiciárias ou administrativas, salvo os que surgirem entre 
autoridades estaduais e da União, do Distrito Federal ou de 
outro Estado; 

III - julgar, em feito de sua competência, suspeição oposta 
a Desembargador ou ao Procurador-Geral de Justiça; 

IV - julgar reforma de autos perdidos e outros incidentes 
que ocorrerem em processos de sua competência; 
V - julgar recurso interposto contra decisão jurisdicional 

do Presidente; 
VI - julgar o recurso previsto no art. 557, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, nos feitos de sua 
competência; 
VII executar sentença proferida em causa de sua 

competência originária, delegando a Juiz de Direito a 
prática de ato ordinatório; 
VIII - julgar embargos em feito de sua competência; 
IX - decidir as dúvidas de competência entre o Tribunal de 

Justiça Militar e Tribunal de Alçada e entre esses Tribunais 
e o Tribunal de Justiça; 
X julgar agravo contra decisão do Presidente que 

suspender medida liminar ou execução de sentença concessiva 
de mandado de segurança. 
Art. 21 Serão atribuições administrativas da Corte 

Superior: 
I- solicitar, pela maioria absoluta de seus membros. a 

intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo 
Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República e 
do parágrafo único do art. 97 da Constituição do Estado; 

II - indicar os integrantes não natos do Conselho da 
Magistratura; 
III - eleger Desembargadores e Juízes de Direito para 

integrarem o Tribunal Regional Eleitoral; 
IV- elaborar lista tríplice para a nomeação de Juiz do 

Tribunal Regional Eleitoral, da classe de juristas; 
v- organizar a Secretaria e os serviços auxiliares do 

Tribunal de Justiça e os dos Juizos que lhe forem 
vinculados; 

VI - propor ao Poder Legislativo: 
a) a alteração do número dos membros do Tribunal de Justiça 

e dos tribunais inferiores; 
b) a criação e a extinção de cargo e a fixação de 

vencimentos dos membros do Tribunal de Justiça. dos Juízes, 
inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares 
e os dos Juízos que lhes forem vinculados; 
c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores; 
d) a revisão da organização e da divisão judiciárias, 

bienalmente; 
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e) a criação de varas; 
VII - elaborar o Regimento Interno do Tribunal e nele 

estabelecer a organização e a competência das Câmaras 
Isoladas e dos Grupos de Câmaras; 
VIII - expedir decisão normativa em matéria administrativa 

de economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a 
autonomia administrativa dos tribunais inferiores; 

IX - conhecer de representação do Conselho da Magistratura 
contra Desembargador, Juiz de Tribunal de Alçada e do 
Tribunal de Justiça Militar; 

X - apreciar e encaminhar à Assembléia Legislativa do 
Estado os projetos de lei de interesse dos Tribunais de 
Justiça, de Alçada e de Justiça Militar; 

XI - decidir sobre a invalidez de Desembargador e de Juiz, 
para fins de aposentadoria, afastamento ou licença 
compulsória; 

XII - decidir sobre a aposentadoria por interesse público, 
a remoção e a disponibilidade compulsórias do magistrado, 
pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, assegurada 
ampla defesa; 

XIII declarar o abandono ou a perda de cargo do 
magistrado; 

XIV - efetuar a indicação de magistrados para promoção por 
antigüidade e merecimento, nos termos da Constituição; 
XV- indicar, em lista tríplice, advogados ou membros do 

Ministério Público para preenchimento do quinto 
constitucional nos tribunais; 

XVI - indicar Juizes de Direito candidatos a remoção; 
XVII - movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da 

mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o 
recomendar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
assegurada ampla defesa; 

XVIII - autorizar a permuta solicitada por Juízes de 
Direito; 
XIX- conceder licença, por prazo excedente a 1 (um) ano. a 

Desembargador e a Juiz de Direito; 
XX - homologar concurso para o ingresso na magistratura e 

julgar os recursos interpostos; 
XXI - autorizar instalação de comarca ou vara; 
XXII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao cargo 

de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar; 
XXIII - examinar e aprovar a proposta orçamentária do Poder 

Judiciário. 
Capitulo VI 

Da Corregedoria-Geral de Justiça 
Art. 22 -A Corregedoria-Geral de Justiça terá funções 

administrativas, disciplinares. de orientação e de 
fiscalização. 
Art. 23 ~O Corregedor-Geral de Justiça ficará dispensado 

das funções jurisdicionais, exceto em declaração de 
inconstitucionalidade. 
Art. 24 -Serão auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça: 
I - Juízes-Corregedores; 
II - Juízes de Direito. 
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Art. 25 -Os Juízes-Corregedores exercerão, por delegação 
do Corregedor-Geral de Justiça, as suas atribuições, 
relativamente aos Juízes de Direito e aos servidores da 
Justiça. 

§ 1Q - Os Juízes-Corregedores serão escolhidos entre os 
Juízes de Direito de entrância especial, designados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do 
Corregedor-Geral. 

§ 2Q - A designação do Juiz-Corregedor será feita por 
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-
Geral que o indicou, permitida nova indicação. 

§ 3Q - A vaga decorrente da designação prevista nos §§ 1Q e 
2Q deste artigo será provida, conforme o caso, pelo Juiz que 
deixar o cargo de Juiz-Corregedor, por promoção ou mediante 
remoção de outro Juiz de entrância especial. 

Seção I 
Das Atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 

Art. 26 -As atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 
serão estabelecidas pela Corte Superior, mediante resolução. 
Art. 27 -O Corregedor-Geral de Justiça apresentará ao 

Conselho da Magistratura, até o último dia do mês de 
fevereiro, relatório circunstanciado do serviço do ano 
anterior, procedendo da mesma forma, no prazo de 30 (trinta) 
dias, quando deixar o cargo. 

Seção II 
Das Atribuições dos Auxiliares 

Art. 28- São atribuições do Juiz-Corregedor: 
I - exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de 

Justiça, a direção do foro da Comarca de Belo Horizonte; 
II fazer sindicâncias e correições que lhe forem 

especialmente cometidas; 
III - coadjuvar em inspeção e correição; 
IV- exercer delegação que o Corregedor-Geral de Justiça 

lhe fizer. 
Seção III 

Das Correições 
Art. 29- A corre1çao será: 
I- extraordinária, geral ou parcial, quando realizada pelo 

Corregedor-Geral de Justiça; 
II- permanente, geral ou parcial, quando realizada pelo 

Juiz-Corregedor. 
Art. 30 -A correição consistirá na inspeção do serviço do 

foro para verificar-lhe a regularidade e para conhecer de 
reclamação ou denúncia que forem apresentadas. 

§ 1Q - O procedimento da correição será estabelecido em 
provimento do Conselho da Magistratura; 

§ 2Q O Juiz de Direito da comarca fiscalizará o 
cumprimento das determinações do Corregedor-Ge~al ou do 
Juiz-Corregedor, prestando-lhes as informações devidas. 
Art. 31 -Mensalmente e até o 10Q (décimo) dia útil do mês 

seguinte, o Juiz de Direito remeterá à Secretaria de 
Planejamento e Coordenação do Tribunal de Justiça mapa do 
movimento forense do respectivo Juízo, em impresso próprio, 
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cujos dados serão processados e repassados à Corregedoria-
Geral de Justiça. 

§ 1Q Verificada pela Corregedoria-Geral de Justiça 
irregularidade no desenvolvimento dos serviços judiciários. 
serão determinadas providências sanatórias a serem 
executadas sob a fiscalização de Juiz-Corregedor. 

§ 2Q- O atraso ou a omissão na remessa do mapa implicará a 
aplicação, ao Juiz, da pena de advertência e, na 
reincidência, de censura, pelo Corregedor-Geral de Justiça. 

Capítulo VII 
Dos Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas 

Art. 32 -A composição e a competência dos Grupos de 
Câmaras e das Câmaras Isoladas serão estabelecidas em 
Regimento Interno. 

Capítulo VIII 
Da Câmara Especial de Férias 

Art. 33 -A Câmara Especial funcionará durante as férias 
coletivas e será constituída de pelo menos 3 (três) 
Desembargadores, conforme dispuser o Regimento Interno do 
Tribunal. escolhidos por ordem de antigüidade e 
sucessivamente substituídos. se necessário, na mesma ordem, 
por outro Desembargador convocado pelo Presidente do 
Tribunal. 
Art. 34 -A Câmara Especial terá competência para julgar 

"habeas corpus" e seus recursos e efetuar o processamento de 
mandado de segurança e de medidas cautelares, conforme 
dispuser o Regimento Interno. 

Capítulo IX 
Do Conselho da Magistratura 

Art. 35 O Conselho da Magistratura compor-se-á do 
Presidente e dos Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça, do 
Corregedor-Geral de Justiça e de 6 (seis) Desembargadores 
mais antigos. sempre que possível não integrantes da Corte 
Superior. 

Parágrafo único - É irrecusável a função de Conselheiro, 
que será exercida por 2 (dois) anos, proibido o desempenho 
por mais de 2 (dois) biênios consecutivos. 
Art. 36 -Os Conselheiros servirão sem prejuízo de suas 

funções judiciárias comuns e, ainda que afastados por motivo 
de férias. continuarão a servir nos feitos que já tenham 
relatado ou em que tenham dado visto, como revisores . 
Art. 37 A convocação de Conselheiro para exercer 

substituição na Corte Superior não implica seu afastamento 
do Conselho da Magistratura. 

Art. 38 -As atividades do Conselho serão disciplinadas em 
regimento por ele elaborado e aprovado. 
Art. 39 -Os membros natos do Conselho da Magistratura não 

receberão distribuição. funcionando o 1Q-Vice-Presidente 
como relator de processo contra Desembargador. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho da Magistratura 
ficam vinculados aos processos que lhes tenham sido 
distribuídos, ainda quando deles se afastarem. 
Art. 40 -A competência do Conselho da Magistratura será 

estabelecida em resolução da Corte Superior. 
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Art. 41 -O Tribunal de Justiça terá Comissões Permanentes 
e Temporárias como dispõem esta lei e o Regimento Interno. 
Art. 42- São Comissões Permanentes: 
I - a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, 

composta pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que a 
presidirá, pelos Vice-Presidentes do Tribunal, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por 4 (quatro) Desembargadores 
designados pelo Presidente, com a função precípua de 
elaborar os projetos de alteração da organização e divisão 
judiciárias, quando necessário, bem como a de apreciar e 
opinar sobre alterações propostas por Desembargador, 
elaborando, se for o caso, o projeto de lei a ser submetido 
à Corte Superior para posterior encaminhamento à Assembléia 
Legislativa; 
II - a Comissão de Regimento Interno, composta pelo 1Q-

Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por mais 7 
(sete) Desembargadores escolhidos pelo Presidente do 
Tribunal e por ele nomeados, encarregada da elaboração do 
Regimento Interno do Tribunal e da propos1çao de 
modificações necessárias, bem como de examinar e dar parecer 
nas modificações sugeridas por Desembargador; 
III - a Comissão de Divulgação e Jurisprudência, composta 

pelo 1Q-Vice-Presidente do Tribunal. que a presidirá, e por 
1 (um) representante de cada Câmara Isolada por ela 
indicado, competindo-lhe, de modo preferencial, a seleção e 
a classificação de acórdãos a serem publicados e divulgados 
nas publicações especializadas do País, bem como fazer 
editar a revista Jurisprudência Mineira, cujo Diretor será o 
Presidente da Comissão; 

IV - a Comissão Administrativa, composta pelo Presidente do 
Tribunal, que a presidirá, e por até 7 (sete) 
Desembargadores por ele designados, com a atribuição de 
assessoramento da Presidência do Tribunal em suas funções 
administrativas, quando solicitado. 
Art. 43 -As Comissões Temporárias serão de concurso ou 

especiais e serão presididas pelo Desembargador mais antigo, 
sendo seus membros escolhidos e nomeados pelo Presidente do 
Tribunal, que, no mesmo ato, definirá sua competência. 
Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a 

Comissão Examinadora do Concurso para Ingresso na 
Magistratura, prevista no art. 188 desta lei. 
Art. 44- As Comissões funcionarão com o "quorum" mínimo de 

5 (cinco) membros e serão secretariadas por servidor do 
Tribunal de Justiça, bacharel em Direito. designado pelo 
Presidente do Tribunal. 

Capítulo XI 
·Da Substituição no Tribunal de Justiça 

Art. 45 
substituído 
necessário, 
decrescente 

O Presidente do Tribunal de Justiça será 
pelos Vice-Presidentes. sucessivamente. e, se 
pelo Desembargador que o seguir na ordem 

de antigüidade no Tribunal. 
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Art. 46 -Em suas faltas ou impedimentos. o Corregedor-
Geral de Justiça será substituído pelo Vice-Corregedor, com 
ele eleito para o mesmo biênio, ou pelo Desembargador que a 
este se seguir na ordem de antigüidade. 
Art. 47 O Desembargador será substituído na Corte 

Superior, mediante convocação do Presidente, pelo 
Desembargador mais antigo que não a componha. para 
substituição temporária ou eventual. observado o quinto 
constitucional. 

§ 1Q- Para compor "quorum" de julgamento, o Desembargador, 
nos casos de ausência ou de impedimento eventual, será 
substituído por outro da mesma câmara, na ordem de 
antigüidade, ou, se não for possível, de outra câmara, na 
forma prevista no regimento interno; na ausência de 
critérios objetivos, a convocação far-se-á mediante sorteio 
público, realizado pelo Presidente da Câmara. 

§ 2Q -Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer 
de seus membros, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) 
dias. ou. ainda, na impossibilidade de compor o "quorum", na 
forma do parágrafo anterior, poderá a Corte Superior. pelo 
voto da maioria absoluta. convocar, em substituição, Juízes 
de Tribunal de Alçada, observando-se, sempre que possível, a 
primeira quinta parte da lista de antigüidade. 

Título II 
Do Tribunal de Alçada 

Capítulo I 
Da Constituição e da Organização 

Art. 48 -O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o Estado, compor-se-á de 47 (quarenta e 
sete) Juízes. dos quais um será o Presidente e outro o Vice-
Presidente, e dividir-se-á em 9 (nove) Câmaras. cuja 
competência será estabelecida no regimento interno. 

Parágrafo único - O Presidente e o Vice-Presidente do 
Tribunal de Alçada não integrarão as câmaras. 
Art. 49 -A promoção ao Tribunal de Alçada dar-se-á por 

antigüidade e por merecimento, alternadamente, apurados 
entre os Juízes de entrância especial. 

Parágrafo único Para a composição do quinto 
constitucional do Tribunal de Alçada. será observado o 
disposto no§ 2Q do art. 10 desta lei. 
Art. 50- São órgãos do Tribunal de Alçada: 
I - o Tribunal Pleno; 
II - o Órgão Especial; 
III - os Grupos de Câmaras; 
IV - as Câmaras Isoladas; 
v - a Câmara Especial de Férias; 
VI -as Comissões. 
Art. 51 -O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos 

membros do Tribunal e terá a atribuição de eleger seus 
dirigentes e empossá-los. 

Parágrafo único - O Tribunal Pleno reunir-se-á em sessão 
solene, sem exigência de "quorum", para a posse de seus 
dirigentes e Juízes. e quando for convocado, em caso de 
comemoração cívica ou visita oficial de alta autoridade. 
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Art. 52 O Órgão Especial será constituído pelo 
Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos 23 (vinte e três) 
Juizes de maior antigüidade no Tribunal, respeitado o quinto 
constitucional. 

Art. 53 -Durante as férias coletivas, funcionará uma 
Câmara Especial, constituída de pelo menos 3 (três) Juízes, 
com a mesma competência estabelecida no art. 34 desta lei. 

Capítulo II 
Da Competência 

Art. 54 -Competirá ao órgão Especial do Tribunal de 
Alçada. além das atribuições e da competência que lhe 
conferir o Regimento Interno: 

I - elaborar o Regimento Interno e organizar os serviços 
auxiliares, observado o disposto no art. 104, II, da 
Constituição Estadual; 

II - processar e julgar originariamente os mandados de 
segurança contra atos do próprio Tribunal, de seu Órgão 
Especial, de Grupos de Câmaras, de Câmaras Isoladas. de 
Juizes e órgãos diretivos; 
III estabelecer a competência e as atribuições 

jurisdicionais e administrativas do Presidente e do Vice-
Presidente. 
Art. 55- A composição e a competência dos demais órgãos do 

Tribunal de Alçada serão estabelecidas no Regimento Interno, 
observado o disposto no art. 53 desta lei. 

Capítulo III 
Da Substituição no Tribunal de Alçada 

Art. 56 O Presidente do Tribunal de Alçada será 
substituído pelo Vice-Presidente, e este, pelo Juiz que o 
seguir na ordem decrescente de antigüidade. 
Art. 57- A substituição de Juiz no órgão Especial far-se-á 

por convocação do Presidente do Tribunal, segundo a ordem 
decrescente da antigüidade dos Juízes que não o integrem. 

f 1Q - Para compor "quorum" de julgamento, o Juiz, nos 
casos de ausência ou de impedimento eventual, será 
substituído por outro da mesma Câmara. na ordem de 
antigüidade, ou, se não for possível, de outra Câmara, na 
forma prevista no Regimento Interno. Na ausência de 
critérios objetivos, a convocação far-se-á mediante sorteio 
público, realizado pelo Presidente da Câmara. 
f 2Q -Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer 

de seus membros por prazo igual ou superior a 30 (trinta) 
dias, ou, ainda, na impossibilidade de se compor o "quorum", 
na forma do parágrafo anterior, poderá a Corte Superior do 
Tribunal de Justiça, por solicitação do Presidente do 
Tribunal de Alçada, pelo voto da maioria absoluta, convocar 
em substituição Juizes da Entrância mais elevada, 
observando-se, sempre que possível, a primeira quinta parte 
da lista de antigüidade. 

Título III 
Dos Órgãos de Jurisdição de Primeiro Grau 

Art. 58- A jurisdição de primeiro grau será exercida por: 
I - Juiz de Direito; 
II - Tribunal do Júri; 
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Art. 59 -A investidura inicial na magistratura far-se-á 
pela posse, depois da nomeação pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, no cargo de Juiz de Direito Substituto. 
Art. 60- O Juiz de Direito Substituto exercerá, em comarca 

de entrância inicial, as funções que lhe conferir o 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único - Somente após 2 (dois) anos de efetivo 

exercício em comarca de que trata o "caput" deste artigo, o 
Juiz de Direito Substituto poderá candidatar-se a remoção 
para outra comarca de entrância inicial ou a promoção para 
comarca de entrância intermediária. 

Subseção II 
Da Competência 

Art. 61 -Competirá ao Juiz de Direito: 
I -processar e julgar: 
a) crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição; 
b) causa cível, inclusive a fiscal e a proposta por 

autarquia; 
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoas; 
d) ação de acidente do trabalho: 
e) suspeição de Juiz de Paz e, em causa de sua competência, 

de servidor dos órgãos auxiliares; 
f) vacância de bem de herança jacente: 
g) ações cautelares: 
h) Registro Torrens; 
II - processar recurso interposto de sua decisão; 
III - homologar sentença arbitral: 
IV executar sentença ou acórdão em causa de sua 

competência ou do Juiz Criminal que condenar a indenização 
c i vi 1; 

V proceder à instrução criminal e preparar para 
julgamento processo-crime de competência do Tribunal do Júri 
e de outros tribunais de primeira instância instituídos em 
lei; 
VI - proceder anualmente à organização e à efetiva revisão 

de lista de jurados; 
VII - convocar o Júri e sortear os jurados para cada 

reunião; 
VIII conceder "habeas corpus", exceto em caso de 

violência ou coação provindas de autoridade judiciária de 
igual ou superior jurisdição ou quando for de competência 
privativa do Tribunal: 

IX - conceder fiança: 
X - punir testemunha faltosa ou desobediente; 
XI - impor pena disciplinar a servidor, nos termos desta 

~ lei; 
~ XII - determinar remessa de prova de crime ao órgão do 
~ Ministério Público para que este promova a responsabilização 
~ do cu 1 pado: 
E 
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XIII - mandar riscar, de ofício ou a requerimento da parte 
ofendida, expressão injuriosa encontrada em autos; 

XIV- dar a Juiz de Paz e a servidor da justiça instruções 
necessárias ao bom desempenho de seus deveres; 

XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo 
Horizonte, à fiscalização dos livros de cartórios da sede da 
comarca, apondo-lhes seu visto, anotando irregularidade 
encontrada e cominando pena: 
XVI- proceder à correição permanente da polícia judiciária 

e dos presídios da comarca; 
XVII comunicar ao Conselho da Magistratura e ao 

Corregedor-Geral de Justiça todas as suspeições declaradas. 
sem indicação de motivos; 
XVIII -conceder emancipação e suprimento de consentimento; 
XIX- autorizar venda de bem pertencente a menor: 
XX - nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, 

nascituro e herança jacente e removê-los no caso de 
negligência ou inobservância de seus deveres; 

XXI - ordenar entrega de bem do órfão ou ausente; 
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento; 
XXIII - proceder à arrecadação e ao inventário de bens 

vagos ou de ausentes; 
XXIV- tomar contas a tutor, curador, comissário, síndico e 

liqüidante e a associação ou corporação pia, nos casos 
previstos em lei: 

XXV - conceder dispensa 
casamento da menor de 16 
(dezoito) anos, bem como 
Civil; 

de impedimento de idade para 
(dezesseis) anos e do menor de 18 
no caso do art. 214 do Código 

XXVI- decidir sobre impugnação de documento em habilitação 
de casamento ou exigência de outro, formuladas pelo 
representante do Ministério Público. quando com isso não 
concordarem os nubentes; 

XXVII resolver sobre dispensa de proclamação e 
justificação para fim matrimonial, quando for contrário o 
parecer do representante do Ministério Público e com ele não 
se conformarem os nubentes; 
XXVIII - conceder prorrogação de prazo para início e 

encerramento de inventário; 
XXIX - conceder benefício de assistência judiciária; 
XXX - exercer atribuições de Juiz de Vara da Infância e da 

Juventude; 
XXXI - dirigir o foro e administrar o edifício forense, 

exceto na Comarca de Belo Horizonte; 
XXXII - providenciar sobre a conservação de casa de moradia 

do Juiz; 
XXXIII cumprir e fazer cumprir requisição legal e 

precatória ou rogatória: 
XXXIV- resolver reclamação relativa a ato de servidor do 

Juízo; 
XXXV- resolver dúvida suscitada por servidor; 
XXXVI- fiscalizar, nos processos. o pagamento de impostos, 

taxas, custas e emolumentos: 
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XXXVII - declarar, incidentalmente, inconstitucionalidade 
de lei ou ato do poder público; 

XXXVIII - requisitar passes para transporte de menores, com 
o respectivo acompanhante; 

XXXIX- conceder licença a Juiz de Paz; 
XL - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, 

apondo visto nos livros de carga, tomando providências para 
que os autos retornem, quando ultrapassados os prazos 
legais; 
XLI - praticar ato não especificado neste artigo, mas 

decorrente de disposição legal ou regulamentar; 
XLII - exercer a fiscalização dos atos dos notários, dos 

oficiais de registro e dos protestos deles, na forma da lei 
que lhes regula as atividades, e disciplinar as 
responsabilidades. 
Art. 62- Nas comarcas com mais de uma vara, as atribuições 

dos Juízes de Direito serão exercidas mediante distribuição, 
respeitada a competência das varas especializadas. 
Art. 63- Competirá a Juiz de Vara de Registros Públicos: 
I - resolver reclamação ou dúvida suscitadas por Tabelião 

ou Oficial do Registro Público; 
II - exercer as atribuições conferidas aos Juízes de 

Direito pela legislação concernente aos registros públicos; 
III - exercer a fiscalização a que se refere o inciso XLII 

do art. 61 desta lei. 
Art. 64 Competirá a Juiz de Vara de Falências e 

Concordatas processar e julgar as causas atribuídas ao juízo 
universal da falência e da concordata. 
Art. 65 -Competirá a Juiz de Vara de Fazenda Pública e 

Autarquias processar e julgar causas cíveis em que 
intervierem, como autor, réu, assistente ou opoente, o 
Estado, os munlClPlOS, suas autarquias. as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de 
direito público, respeitada a competência de foro 
estabelecida na lei processual. 
Art. 66 -Competirá a Juiz de 

julgar as causas relativas ao 
Direito de Família, respeitada a 
da Infância e da Juventude. 

Vara de Família processar e 
estado das pessoas e ao 
competência do Juiz de Vara 

Art. 67 -Competirá ao Juiz de Vara de Execuções Criminais 
e Corregedor de Presídios: 

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que, de 
qualquer modo, favorecer o condenado; 

II -declarar extinta a punibilidade; 
III - decidir sobre: 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
c) detração e remição da pena; 
d) suspensão condicional da pena; 
e) livramento condicional; 
f) incidente de execução; 
IV - autorizar saídas temporárias; 
V- determinar: 
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a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e 
fiscalizar sua execução; 

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em 
privativa de liberdade; 
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direitos; 
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a 

substituição da pena por medida de segurança; 
e) a revogação da medida de segurança; 
f) a desinternação e o restabelecimento da situação 

anterior; 
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra 

comarca, após prévio consentimento do seu titular, salvo nas 
penitenciárias regionais; 

h) a remoção do condenado, na hipótese prevista no § 1Q do 
art. 86 da Lei de Execução Penal; 

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de 
segurança; 
VII - inspecionar, mensalmente, 

tomando providências para seu 
promovendo, quando for o 
responsabilidade; 

os estabelecimentos penais, 
adequado funcionamento e 
caso, a apuração de 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento 
penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou 
com infringência aos dispositivos legais; 

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. 
Art. 68 -Competirá ao Juiz de Vara da Infância e da 

Juventude exercer as atribuições definidas na legislação 
especial sobre menores e em resolução da Corte Superior. 

Art. 69 -Competirá a Juiz Auxiliar substituir ou cooperar 
com os titulares da Comarca de Belo Horizonte, bem como 
conhecer e julgar conflito fundiário, nos termos do art. 114 
da Constituição do Estado, por designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Subseção III 
Da Direção do Foro 

Art. 70 -A direção do foro, sede privativa dos serviços 
judiciais, será exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz-Corregedor por ele 
designado, e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito 
ou, havendo mais de uma vara. pelo que for designado 
bienalmente pelo Corregedor-Geral, permitida uma recondução 
e sua substituição quando convier. 
Art. 71 -Competirá ao Diretor do Foro: 
I - dirigir o serviço a cargo dos servidores do foro; 
II - dar ordens e instruções à guarda destacada no 

edifício; 
III solicitar as providências necessárias ao bom 

funcionamento do serviço forense; 
IV- indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça os nomes 

daqueles que devam ser nomeados para os cargos de provimento 
em comissão; 
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V - manter a ordem e o respeito entre os servidores, 
partes. seus procuradores e demais pessoas presentes no 
edifício; 

VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua 
autoridade; 

VII - dar posse a Juiz de Paz e a servidor do foro. 
ressalvado o disposto no art. 281 desta lei; 
VIII - remeter, até o dia 20 (vinte) de cada mês, à 

Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, com 
seu visto, a folha de freqüência dos servidores do foro, que 
recebam dos cofres públicos; 

IX - organizar as escalas de férias dos servidores do foro 
judicial, remetendo-as à Secretaria de Recursos Humanos do 
Tribunal de Justiça até o dia 30 (trinta) de novembro do ano 
anterior, e indicar o substituto, se for o caso; 

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do 
foro judicial, comunicando-a à Secretaria de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça; 

XI - abrir, rubricar à mão e encerrar os livros das 
Secretarias do Juizo; 

XII instaurar inquérito administrativo em caso de 
abandono ou de falta que determine a perda do cargo do 
servidor do foro. 
Parágrafo único - Na Comarca de Belo Horizonte, o Diretor 

do Foro regulamentará o funcionamento dos serviços 
administrativos, definindo as atribuições dos servidores, 
indicando ao Presidente do Tribunal os nomes daqueles que 
devam ser nomeados para os cargos de provimento em comissão, 
e poderá delegar a Juiz-Corregedor o exercício das 
atribuições constantes nos incisos II, III, v e VIII deste 
artigo. 

Subseção IV 
Da Substituição do Juiz de Direito 

Art. 72 -O Juiz de Direito será substituído quando se 
afastar do exercício, temporária ou eventualmente. 
Art. 73- Em comarca de um só Juiz, a substituição far-se-á 

de acordo com a seguinte ordem: 
I por Juiz de Direito Substituto, designado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça; 
II - por Juiz de Direito da comarca substituta, enquanto 

não houver a designação referida no inciso anterior. 
Art. 74 -Em comarca do interior que possua mais de uma 

vara, a substituição será feita na seguinte ordem: 
I por Juiz de Direito Substituto, designado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça; 
II - enquanto não houver a designação referida no inciso 

anterior, por Juiz de Direito de outra vara da mesma 
competência; 
III - por Juiz de Direito de outra vara de competência 

diferente; 
IV - por Juiz de 
Parágrafo único 

outra vara, será 

Direito de comarca substituta. 
- Para efeito de substituição por Juiz de 
observada a ordem mencionada no f 2Q do 
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art. 9Q desta lei, substituindo-se o Juiz da última vara 
pelo da primeira. 
Art. 75- Na Comarca de Belo Horizonte, a substituição far-

se-á na seguinte ordem: 
I -por Juiz de Direito Auxiliar, designado pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça; . 
II - enquanto não houver a designação referida no inciso 

anterior, por Juiz de Direito de outra vara e competência 
igual, observada a ordem mencionada no§ 2Q do art. 9Q desta 
lei, substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira. 
§ 1Q - Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte não 

substituirá o de outra comarca. 
§ 2Q - O Juiz-Presidente de cada Tribunal do Júri será 

automaticamente substituído pelo respectivo Juiz Sumariante, 
enquanto não houver a designação prevista no inciso I deste 
artigo. 
Art. 76 -Quando 

no mesmo despacho, 
substituto legal, 
anteriores. 

o Juiz se declarar suspeito ou impedido, 
determinará a remessa dos autos ao seu 
observando o disposto nos artigos 

Art. 77 -No caso de ausência eventual do Juiz, sua 
substituição far-se-á: 

I - para a presidência de audiência ou para outro ato 
processual que exija a presença do Juiz, mediante petição do 
interessado dirigida ao substituto, na qual o Escrivão do 
substituído certificará a ausência; 

II para despacho ou decisão em autos, mediante a 
feita pelo Escrivão com 
requerimento da parte 

conclusão deles ao Juiz Substituto, 
a informação da ausência e a 
interessada; 
III - para despacho 

mediante apresentação 
declarando a ausência 

Art. 78 -Salvo nos 
substituição. 

de mero expediente, em petição avulsa, 
dela ao substituto, que a despachará 

do titular. 
casos do artigo anterior, será plena a 

Parágrafo único Não será permitida mais de uma 
substituição plena, salvo em períodos de férias e recesso 
forenses e na hipótese de afastamento de Juízes das comarcas 
substitutas. 
Art. 79 -Na hipótese de relevante interesse judicial, a 

ordem de substituição por Juiz de Direito de outra comarca 
não prevalecerá, podendo o Presidente do Tribunal de Justiça 
convocar, para a substituição, outro Juiz de qualquer das 
comarcas substitutas. 

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal de Justiça fará 
designação de Juiz de Direito para servir como cooperador em 
comarcas ou varas cujo serviço forense estiver acumulado, 
fixando-lhe a competência. 

Seção II 
Do Tribunal do Júri 

Subseção I 
Da Organização e do Funcionamento 

Art. 80 -O Tribunal do Júri funcionará na sede da comarca 
e reunir-se-á em sessão ordinária: 
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II - bimestralmente, nas demais comarcas. 
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§ 1Q - Na Comarca de Belo Horizonte, as sessões necessar1as 
para julgar. os processos preparados serão realizadas em dias 
úteis sucessivos, salvo justo impedimento. 

§ 2Q - Nas demais comarcas, quando, por motivo de força 
maior, não for convocado o Júri na época determinada, a 
reunião realizar-se-á no mês seguinte. 
Art. 81 -Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-

á extraordinariamente, por iniciativa do Juiz de Direito ou 
por determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de Câmara 
do Tribunal de Justiça. 
Art. 82 -A convocação do Júri far-se-á mediante edital, 

depois de sorteio dos jurados que tiverem de servir na 
sessão. 

§ 1Q- O sorteio realizar-se-á de 15 a 30 (quinze a trinta) 
dias antes da data designada para a reunião. 

§ 2Q - Não havendo processo a ser julgado, 
convocado o Júri e. caso já o tenha sido, o Juiz 
declarará sem efeito a convocação. por meio 
publicado pela imprensa, sempre que possivel. 

Subseção II 
Da competência 

não será 
de Direito 
de edital 

Art. 83 -Competirá ao Tribunal do Júri o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida e de outros que lhes forem 
conexos. 

Art. 84 -Competirá aos jurados responder aos quesitos que 
lhes forem formulados, e ao Presidente do Tribunal, aplicar 
o Direito. 

Subseção III 
Do Juiz Sumariante e do Juiz Presidente 

Art. 85 -Ao Juiz Sumariante competirá: 
I - receber ou rejeitar a denúncia; 
II - dirigir a instrução; 
III - proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia ou 

de absolvição sumária e processar o recurso que for 
interposto. 
Parágrafo único - Ficará preventa a competência do Juiz 

Sumariante na hipótese de impronúncia com desclassificação. 
Art. 86- Competirá ao Juiz Presidente: 
I- receber o libelo; 
II - preparar o processo para o julgamento; 
III presidir a sessão do julgamento, proferindo a 

sentença; 
IV - processar os recursos interpostos contra a decisão que 

proferir; 
V - organizar anualmente a 1 ista geral de jurados; 
VI - fazer o sorteio e a convocação dos 21 (vinte e um) 

jurados componentes do Júri para a sessão. 
Art. 87 -Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente, nas 

respectivas fases do processo em que exercerem a competência 
funcional, caberá decretar. relaxar ou regular a prisão do 
réu, bem como conceder-lhe liberdade provisória. 

Seção III 
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Do Juizado Especial 
Art. 88 -O Juizado Especial será criado por lei e terá 

competência para a conciliação, o julgamento e a execução de 
causas cíveis de menor complexidade e para o julgamento de 
infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme 
definir a legislação aplicável. 

Art. 89 -O Juizado Especial será constituído por um Juiz-
Diretor e pela Turma Recursal prevista na Lei Federal nQ 
7.244, de 7 de novembro de 1984, podendo ser designados 
Juízes- Cooperadores. 

# 1Q - Os Juízes-Diretores e os Juízes-Cooperadores serão 
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com 
aprovação da Corte Superior. 

§ 2Q Incumbirá aos Juízes-Cooperadores auxiliar os 
Juízes-Diretores, com idêntica competência. 
Art. 90 -Serão consideradas causas cíveis de reduzido 

valor econômico, para os fins dos arts. 1Q e 3Q da Lei 
Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984, as que não 
excederem a 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente no 
País. 
Art. 91 -A designação dos Conciliadores e dos Árbitros 

será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
ressalvada a situação dos Conciliadores designados até 30 de 
outubro de 1992 e em atividade na data da publicação desta 
1 e i. 
§ 1Q- São compatíveis as funções de Árbitro e Conciliador, 

salvo no mesmo processo. 
# 2Q- A indicação dos Árbitros será feita na forma do art. 

7Q da Lei Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984. 
§ 3Q -Os Conciliadores serão indicados pelo Juiz Diretor 

de cada juizado. 
Ar!. 92- O exercício contínuo das funções de Conciliador e 

de Arbitro, a título honorário e sem vínculo com o Estado, 
durante mais de 1 (um) ano, será considerado título em 
concurso para ingresso na magistratura estadual. 
Art. 93- A Defensoria Pública providenciará assistência às 

partes, para os fins do disposto no art. 9Q da Lei Federal 
nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984. 
Art. 94 -Os Curadores necessários serão designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 95 -A instalação de Juizado Especial, bem como do 

Colégio Recursal previsto no art. 56, II, da Lei Federal nQ 
7.244, de 7 de novembro de 1984, será autorizada pela Corte 
Superior. 
Art. 96 O Juizado Especial e o Colégio Recursal 

funcionarão junto à Secretaria do Juízo da comarca em que 
forem instalados, com o aproveitamento: 

I - na Comarca de Belo Horizonte, de servidores designados 
pelo Corregedor-Geral de Justiça; 

II - nas comarcas do interior, de servidores designados 
pelos respectivos Juízes-Diretores. 
Art. 97 -A Turma Recursal prevista no art. 41, # 1Q, da 

Lei Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984, será 
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integrada por Juízes indicados pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, sendo um deles o Diretor do Juizado Especial. 
Parágrafo único - Compete à Turma Recursal o processamento 

e o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões 
proferidas pelo Juizado Especial. 
Art. 98 -O procedimento conciliatório previsto nos arts. 

22 e 23 da Lei Federal nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984, 
poderá ser adotado pelos Juízes de Direito no tocante às 
ações relacionadas em resolução da Corte Superior, que 
também disporá sobre o procedimento a ser observado para os 
fins deste artigo. 
Art. 99 -Mesmo nas comarcas onde houver Juizado Especial 

poderão ser criados Juizados Informais de Conciliação, com 
disciplina a ser instituída pela Corte Superior. 
Art. 100 A Corte Superior, mediante resolução, 

regulamentará a implantação e o funcionamento dos Juizados 
Especiais e dos Colégios Recursais. 

Título IV 
Do Juizado de Paz 

Art. 101 -Em cada distrito ou subdistrito, haverá 1 (um) 
Juiz de Paz e 2 (dois) suplentes, eleitos na forma do art. 
117 da Constituição Estadual entre as pessoas idôneas, 
maiores de 21 anos. residentes no distrito ou subdistrito e 
que neles sejam eleitoras. 
Art. 102 -Após diplomado, o eleito entrará em exercício 

perante o Juiz-Diretor do Foro. 
Art. 103 -O exercício efetivo da função de Juiz de Paz 

constitui serviço público relevante e assegurará pr1sao 
especial em caso de crime comum, até definitivo julgamento. 
Art. 104 -O Juiz de Paz terá competência para celebrar 

casamento, verificar. de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na legislação. 
Art. 105 -Nos impedimentos, nas ausências ou no abandono 

do cargo pelo Juiz de Paz, a substituição será feita, 
sucessivamente, pelo primeiro e pelo segundo suplentes. 
Parágrafo único - Não havendo suplente para a substituição, 

o Juiz-Diretor do Foro designará Juiz de Paz "ad hoc" entre 
aqueles em exercício na comarca ou, no caso da inexistência 
destes, entre aqueles em exercício na primeira comarca 
substituta. 
Art. 106 -A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou suplente 

será feita por meio de comunicação à Justiça Eleitoral. 
Art. 107 -Nas sedes de comarca, servirão como preparadores 

dos processos do Juizado de Paz servidores designados pelo 
Diretor do Foro. 
Parágrafo único - Ao Juiz de Paz de distrito ou de sede de 

município sem serviços judiciários instalados competirá 
nomear e compromissar preparador "ad hoc" para oficiar nos 
processos do Juizado. 

Livro III 
Da Magistratura 

Título I 
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Art. 108 -São magistrados os membros do Tribunal de 
Justiça, de Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça 
Militar, o Juiz de Direito e o Juiz-Auditor da Justiça 
Militar. 
Art. 109 -O magistrado terá as garantias que lhe assegura 

a Constituição da República e as prerrogativas estabelecidas 
em 1 e i. 
Art. 110 A vitaliciedade, a inamovibilidade e a 

irredutibilidade de vencimentos são as garantias do 
magistrado. 

§ 1Q -Serão vitalícios, a partir da posse, os Juízes 
nomeados para os Tribunais de Segundo Grau e, após 2 (dois) 
anos de exercício, os Juízes de Direito e os Juízes-
Auditores da Justiça Militar. 

f 2Q- Adquirida a vitaliciedade, o magistrado só perderá o 
cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. 

f 3Q- A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção 
compulsória, por motivo de interesse público, ou a 
movimentação do Juiz de uma para outra vara da mesma 
comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o 
recomendar, procedendo-se na forma estabelecida nos arts. 
21. XII e XVII, e 177 desta lei. 

§ 4Q A irredutibilidade de vencimentos seguirá o 
estabelecido na Constituição da República. 
Art. 111 -São prerrogativas do magistrado: 
I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local 

previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância 
igual ou inferior; 
II - não ser preso senão por ordem escrita da Corte 

Superior, salvo em flagrante de crime inafiançável. caso em 
que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do 
magistrado ao Presidente do Tribunal de Justiça; 
III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de 

Estado-Maior, por ordem e à disposição da Corte Superior, 
quando sujeito a prisão antes do julgamento final; 
IV- não estar sujeito a notificação ou a intimação para 

comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial; 
V - portar arma de defesa pessoal. 
§ 1Q - Quando, no curso de investigação, houver indício de 

prática de crime por magistrado, a autoridade policial 
remeterá os respectivos autos ao Tribunal de Justiça, 
cabendo à Corte Superior, na primeira sessão. autorizar ou 
não o prosseguimento das investigações. 

f 2Q - O titulo de Desembargador é privativo dos 
magistrados componentes do Tribunal de Justiça, e o de Juiz, 
privativo dos demais integrantes do Poder Judiciário. 

Capítulo II 
Da Posse e do Exercício do Magistrado 

Art. 112 -O magistrado nomeado tomará posse e entrará em 
exercício dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da 
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publicação do ato e, quando promovido ou removido, assumirá 
o exercício no mesmo prazo. 

§ 1Q - Havendo motivo justo, o prazo poderá ser prorrogado. 
por 15 (quinze) dias. pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, quando se tratar de Desembargador ou Juiz de 
Direito, pelo Presidente de Tribunal de Alçada. quando se 
tratar de Juiz para ele nomeado ou promovido. e pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar. quando se tratar 
de Juiz da Justiça Militar. 

§ 2Q - Movimentado o Juiz de Direito de uma para outra vara 
da mesma comarca. nela entrará em exercício imediatamente. 
Art. 113 -No ato de posse. o magistrado apresentará o 

título que a legitima e a relação pública de bens e prestará 
o compromisso de desempenhar com retidão as funções do 
cargo, cumprindo a Constituição e as leis. 

Parágrafo único -O termo de posse. lançado em livro 
próprio, será assinado pela autoridade que presidir ao ato e 
pelo empossado ou por seu procurador, depois de subscrito 
pelo funcionário que o lavrar. 
Art. 114 -A posse e o exercício assegurarão todos os 

direitos inerentes ao cargo. 
Art. 115 -A nomeação. a promoção ou a remoção ficarão 

automaticamente sem efeito se o magistrado não entrar em 
exercício dentro do respectivo prazo. 

Art. 116 - Ao assumir ou deixar o exercício, o Juiz que 
tiver as funções de Diretor do Foro mandará lavrar, em livro 
próprio, o inventário dos bens móveis pertencentes ao 
Estado, remetendo cópia à Secretaria de Administração do 
Tribunal de Justiça. 

Capítulo III 
Da Matrícula, Antigüidade e Contagem de Tempo 

Art. 117 - O magistrado, segundo sua vinculação, será 
matriculado na Secretaria do Tribunal de Justiça. de 
Tribunal de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 118 - A matrícula, aberta à vista da nomeação do 

magistrado. deverá conter. entre outros. registro dos 
seguintes fatos relativos a sua vida funcional: 

I - nome do magistrado; 
II - data de nascimento; 
III - data de nomeação, de remoção e de promoção; 
IV - data da posse no cargo e da entrada em exercício; 
v- data da declaração de vitaliciedade; 
VI - interrupção do exercício e seu motivo; 
VII - processo intentado contra o magistrado e respectiva 

decisão; 
VIII - elogio ou nota desabonadora; 
IX- pena disciplinar. 
Art. 119 Por antigüidade geral no serviço público, 

entender-se-á o tempo de efetivo exercício em função 
públ íca. 

Parágrafo único - Não serão deduzidos como interrupção: 
a) o período de trânsito a que se refere o art. 112 desta 

lei; 
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b) o tempo de suspensão por efeito de processo criminal. se 
sobrevier a absolvição; 

c) o afastamento previsto nos incisos 
desta 1 e i. 

e II do art. 164 

Art. 120 -O tempo de serviço prestado nas atividades 
pública ou privada será computado para efeito de 
aposentadoria. 

Parágrafo único -Para efeito da disponibilidade previ~ta 
no art. 164, III, será computado apenas o tempo de serv1ço 
prestado na atividade pública. 
Art. 121 -Da contagem para fins de adicionais por tempo de 

serviço e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos 
resultantes de faltas injustificadas e de disponibilidade 
compulsória. 

Art. 122 -A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias, cujo total será convertido em anos, considerados 
sempre estes como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, e, feita a conversão, os dias restantes. até 182 
(cento e oitenta e dois), não serão computados, 
arredondando-se para 1 (um) ano quando excederem esse 
número. 
Art. 123 -Por antigüidade na entrância, entender-se-á o 

tempo liquido de efetivo exercício nela, não se descontando 
as interrupções por motivo de luto ou casamento, férias, 
licença-paternidade, licença para repouso à gestante, 
licença para tratamento de saúde, afastamento nas hipóteses 
dos incisos I e II do art. 159, disponibilidade nos casos 
dos incisos I e II do art. 164 e os períodos a que se 
referem os arts. 112, 9 1Q, e 201 desta 1 e i. 
Art. 124 -A remoção e a disponibilidade compulsórias 

impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, 
salvo para efeito de aposentadoria. 
Parágrafo único - Do magistrado removido compulsoriamente 

ou em disponibilidade contar-se-à, para efeito de 
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se 
voltar ao cargo. 
Art. 125 -A organização da lista de antigüidade será 

revista semestralmente, na segunda quinzena dos meses de 
junho e dezembro. 
9 1Q - A revisão terá por fim: 
a) a exclusão do magistrado falecido, aposentado ou que 

houver perdido o cargo; 
b) a dedução do tempo que não deva ser contado; 
c) a inclusão do tempo que deva ser contado. 
P 2Q -A lista de antigüidade será remetida ao Conselho da 

Magistratura, no qual será discutida e aprovada e, em 
seguida. publicada no "Diário do Judiciário". 

Art. 126 Dentro de 30 (trinta) dias contados da 
publicação.da lista no "Diário do Judiciário'', o magistrado 
que se julgar prejudicado poderá apresentar reclamação. que 
não terá efeito suspensivo. 
§ 1Q A reclamação será julgada pelo Conselho da 

Magistratura, na primeira reunião. 
§ 2Q- Atendida a reclamação, alterar-se-á a lista. 
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? 3Q - Decorrido sem reclamação o prazo referido no artigo, 
prevalecerá a lista até que outra seja aprovada. 
Art. 127 -A antigüidade nos tribunais, estabelecida para 

os fins previstos nesta lei ou no Regimento Interno, será 
apurada: 

I - pela posse; 
II - pela entrada em exercício; 
III - pela nomeação; 
IV - pela idade. 
Art. 128 - A antigüidade do magistrado, para o efeito de 

promoção ou outro que lhe seja atribuído nesta lei, será 
estabelecida em cada entrância e apurada: 

I - pela entrada em exercício; 
II - pe 1 a posse; 
III - pela nomeação; 
IV - pelo tempo de serviço na magistratura; 
V- pelo tempo de serviço público no Estado; 
VI - pela idade. 

Capítulo IV 
Da Incompatibilidade 

Art. 129 Não poderá ser nomeado 
merecimento para os tribunais aquele que 
parente consangüíneo ou afim, em linha 
até o terceiro grau inclusive. 

ou promovido por 
tiver, no tribunal, 
reta ou colateral, 

§ 1Q - Se, por força de promoção por antigüidade, 2 (dois) 
ou mais Juízes com assento no tribunal forem cônjuges ou 
parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta ou no 
segundo grau colateral, o primeiro que conhecer da causa, ou 
votar em qualquer deliberação, impedirá que o outro 
participe do julgamento ou da votação. 

§ 2Q - Não poderá integrar o Orgão Especial, de modo 
efetivo ou por substituição, o magistrado alcançado pelo 
impedimento estabelecido neste artigo. 
Art. 130 -Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não 

poderão servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça 
ou como qualquer dos servidores relacionados nos arts. 273 e 
278 desta lei, parentes em grau indicado no artigo anterior, 
aplicando-se, em caso de promoção por antigüidade, a regra 
do§ 1Q do referido artigo. 
Parágrafo único -A incompatibilidade não se estenderá a 

Juizes de varas diferentes na mesma comarca, não podendo, 
entretanto, um substituir o outro. 
Art. 131 -A incompatibilidade resolver-se-á: 
I - antes da posse, contra o último nomeado ou o menos 

idoso, sendo as nomeações da mesma data; 
II - depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa e, 

sendo ela imputada a ambos, contra o que contar menos tempo 
de serviço judiciário ou, se este for igual, contra o de 
menos tempo de serviço público estadual. 
Art. 132 - Se o magistrado que deva ser afastado não 

solicitar exoneração ou declaração de disponibilidade, esta 
lhe será imposta pela Corte Superior, adotando-se as normas 
processuais relativas a abandono de cargo. 
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Art. 133 Não poderão servir conjuntamente no mesmo 
processo advogado e Desembargador, Juiz, servidor ou membro 
do Ministério Público, parentes em grau indicado no art. 129 
desta lei, resolvendo-se a incompatibilidade em favor do 
advogado. 

Capítulo v 
Dos Vencimentos e das Vantagens 

Seção I 
Dos Vencimentos 

Art. 134 
obediência 
Estado. 

- Os vencimentos dos magistrados serão fixados em 
ao art. 101, ~~ 1Q e 2Q, da Constituição do 

§ 1Q - Os vencimentos dos Desembargadores não excederão os 
percebidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal e não 
podem constituir paradigma para os de qualquer servidor do 
Estado. 

§ 2Q - Os Juízes de Tribunal de Alçada e do Tribunal de 
Justiça Militar terão vencimentos iguais. 
~ 3Q -A fixação do vencimento e da gratificação de 

representação far-se-á com a diferença de 5% (cinco por 
cento) de uma para outra categoria da carreira. 
~ 4Q - Integra os vencimentos, para todos os efeitos 

legais, a gratificação de representação prevista no art. 
137, VII, desta lei. 
§ 5Q - O cargo de Juiz de Direito Substituto e o de Juiz de 

comarca de entrância inicial são considerados da mais baixa 
entrância na carreira, conforme o disposto no art. 60 desta 
1 e i. 
Art. 135- Os vencimentos e a gratificação de representação 

do Desembargador, percebidos de acordo com a Lei Estadual nQ 
10.228, de 12 de julho de 1990, não poderão ultrapassar, a 
qualquer título, o limite previsto no art. 93, V, da 
Constituição da República. 

Art. 136 - Para recebimento de vencimentos, o exercício das 
funções será atestado: 

I quanto a Desembargador, em folha organizada na 
Secretaria do Tribunal de Justiça, com o visto do 
Presidente; 

II - quanto a Juiz de Tribunal de Alçada ou do Tribunal de 
Justiça Militar, em folha organizada na Secretaria do 
respectivo Tribunal, com o visto do Presidente; 
III quanto aos Juízes de primeiro grau, em folha 

organizada na respectiva comarca, com o visto do Diretor do 
Foro. 

Seção II 
Das Vantagens 

Art. 137 - O magistrado terá di rei to a: 
I - gratificação adicional por qüinqüênio de serviço; 
II - verba de representação de 10% (dez por cento) 

vencimento, enquanto no exercício da Presidência 
Tribunais; 

do 
dos 

III - abono de família igual ao concedido 
público estadual em geral; 

ao servidor 
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IV - diárias e despesas de transporte, quando se afastar da 
sede em substituição, a serviço ou em missão oficial; 

V - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; 
VI - gratificação de magistério, por aula proferida na 

Escola Judicial Des. Edésio Fernandes; 
VII -gratificação de representação; 
VIII - adicional trintenário; 
IX - vencimento especial de Natal; 
X - gratificação de férias; 
XI- auxílio-doença. 
§ 1Q - As diárias e despesas de transporte a que se refere 

o inciso IV deste artigo terão os valores fixados em 
resolução da Corte Superior, sendo processadas e pagas pela 
Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada ou 
do Tribunal de Justiça Militar. 

§ 2Q - A ajuda de custo prevista no inciso v deste artigo 
será paga ao Juiz quando, removido do cargo de Juiz de 
Direito Substituto para o de titular de comarca de entrância 
inicial ou promovido, passar a ter exercício em outra 
comarca, e corresponderá a 1 (um) mês de vencimentos e 
indenização das despesas de transporte. 

§ 3Q -As vantagens previstas nos incisos II, III, IV, V, 
VI e IX deste artigo não se incorporarão ao vencimento para 
nenhum efeito e não servirão de base de cálculo para nenhuma 
vantagem. 

Seção III 
Do Auxílio-Funeral e da Pensão 

Art. 138 -Ao cônjuge sobrevivente pagar-se-á importância 
correspondente a 1 (um) mês dos vencimentos e das vantagens 
que o magistrado percebia, para atender às despesas de 
funeral e luto. 

§ 1Q Quem, na falta do cônjuge sobrevivente, houver 
custeado o funeral do magistrado, será indenizado das 
despesas comprovadas, até o montante referido neste artigo. 

§ 2Q O pagamento da indenização será processado e 
efetuado na Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal 
de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 139 -Por falecimento do magistrado, será devida ao 

seu cônjuge ou companheiro, ou, na falta deste, aos filhos 
dependentes, menores ou incapazes, pensão mensal 
correspondente à total idade da remuneração ou dos proventos 
do falecido. 

Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo será 
dividida entre os beneficiários, na forma da legislação 
aplicável. 

Capítulo VI 
Das Férias 
Seção I 

Das Férias Anuais 
Art. 140 -Os magistrados terão direito a férias anuais, 

por 60 (sessenta) dias, coletivas ou individuais. 
Parágrafo único As férias individuais dar-se-ão por 

motivo de haver o magistrado servido durante as férias 
coletivas. 
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Subseção I 
Das Férias nos Tribunais 

Art. 141 
coletivas nos 
julho. 

Os membros dos Tribunais gozarão férias 
períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de 

Art. 142 -Gozarão 30 (trinta) dias consecutivos de férias 
individuais, por semestre e quando solicitarem: 
I - os Presidentes dos tribunais; 
II - os Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça e de 

Alçada, se o exigir o serviço a seu cargo; 
III - o Corregedor-Geral de Justiça; 
IV- os Desembargadores e os Juízes de Tribunal de Alçada 

integrantes de Câmara Especial de Férias; 
v - o Desembargador que, por motivo de serviço eleitoral. 

não tiver gozado férias coletivas. 
~ 1Q - As férias individuais somente podem acumular-se por 

imperiosa necessidade de serviço. 
~ 2Q - Será vedado o afastamento, 

individuais, de Juízes em número que 
"quorum" de julgamento do tribunal ou 
órgãos judicantes. 

Subseção II 

em gozo de férias 
possa comprometer o 
de qualquer de seus 

Das Férias na Primeira Instância 
Art. 143 -Os magistrados de primeiro grau gozarão férias 

coletivas de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. 
~ 1Q - Um dos períodos de férias coletivas pode ser 

transformado em período de férias individuais, a critério e 
mediante resolução da Corte Superior. 
~ 2Q -Ao magistrado que, por motivo de plantão ou de 

serviço eleitoral, não tiver gozado férias coletivas, serão 
concedidas férias individuais, mediante autorização do 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
~ 3Q - As férias individuais só serão concedidas por 

períodos correspondentes aos das férias coletivas, vedado 
seu gozo acumulado. 
~ 4Q As férias individuais não serão concedidas 

concomitantemente ao Juiz a quem caiba substituir e ao que 
deva ser substituído. 
Art. 144 -Nos períodos de férias coletivas. somente serão 

praticados os atos processuais e processadas as causas 
seguintes: 
I- a produção antecipada de provas, conforme dispõe o art. 

846 do Código de Processo Civil; 
II - a citação, a fim de evitar o perecimento do direito; 
III - o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecadação. a 

busca e a apreensão, o depósito, a prisão, a separação de 
corpos, a abertura de testamento, os embargos de terceiro, a 
nunciação de obra nova, a liminar em mandado de segurança, o 
suprimento· de consentimento para o casamento e outros atos 
análogos; 

IV os atos de jurisdição voluntária, bem como os 
necessários á conservação de direitos, quando puderem ser 
prejudicados pelo adiamento; 
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v- as causas de alimentos provisionais, de dação ou 
remoção de tutores ou curadores, bem como as que se 
processam pelo rito sumaríssimo; 

VI as causas e os atos processuais da jurisdição 
criminal; 

VII - as causas e os atos processuais referentes ao Juizado 
da Infância e da Juventude; 

VIII - todas as causas que a lei federal determinar. 
Art. 145- Durante as férias coletivas, servirão na Comarca 

de Belo Horizonte e nas comarcas do interior do Estado, onde 
houver mais de 1 (uma) vara Juízes designados por ato do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que lhes definirá a 
competência. 
Parágrafo único - Nas comarcas do interior, o Presidente do 

Tribunal de Justiça atribuirá competência ao Juiz de plantão 
para substituir nas comarcas que não o tenham. 
Art. 146 -Nos sábados, domingos e feriados, na Comarca de 

Belo Horizonte e nas comarcas do interior do Estado onde 
houver mais de 1 (uma) vara, servirá um Juiz designado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, em escala mensal, para 
conhecer de "habeas corpus", funcionando um Escrivão e 
servidores designados pelo Corregedor-Geral de Justiça ou 
pelo Diretor do Foro, mediante rodízio. 

§ 1Q - Para as comarcas do interior em que houver um só 
Juiz, a Corte Superior estabelecerá microrregiões em que os 
Juízes respectivos, mediante designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. se revezarão, para efeito deste artigo, 
levando-se em conta a distância geográfica que possibilite a 
realização do plantão. 

# 2Q - Os Juizes em exercício de plantão farão jus às 
férias compensatórias. 

Seção II 
Das Férias-Prêmio 

Art. 147 -Após cada decênio de efetivo exercício de 
serviço público, ao magistrado que as requerer, serão 
concedidas férias-prêmio de 6 (seis) meses, com os 
vencimentos e as vantagens do cargo, admitida sua conversão 
em espécie, por opção do requerente ou, para efeito de 
aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas. 
Parágrafo único - Da contagem do decênio não se deduzirá o 

tempo de afastamento do exercício das funções por motivo de: 
a) casamento ou luto, até 8 (oito) dias; 
b) férias; 
c) licença para tratamento de saúde, até 180 (cento e 

o1tenta) dias. 
Art. 148- A concessão das férias-prêmio será deferida pelo 

Presidente do Tribunal competente. 
Parágrafo único Não serão concedidas férias-prêmio 

quando: 
a) ocorrer fase de intensidade de qualificação eleitoral ou 

de proximidade de pleito; 
b) estas recaírem em mês de funcionamento do Júri, salvo na 

Comarca de Belo Horizonte; 
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c) estiver o magistrado com autos em seu poder além do 
prazo 1 ega 1 ; 
d) pender de julgamento causa cuja instrução tenha sido 

dirigida pelo magistrado, ou existirem autos conclusos para 
sentença ou despacho por tempo superior ao prazo legal; 
e) inexistir Juiz para a substituição, ou esta 

sobrecarregar demasiadamente o substituto; 
f) estas forem contrárias ao interesse público. 
Art. 149 -O pedido de concessão de férias-prêmio será 

instruído com prova de que não existem os impedimentos 
referidos nas alíneas "c" e "d", 2a parte, do parágrafo 
único do artigo anterior. 
Art. 150 -Serão devidos ao cônjuge sobrevivente e aos 

herdeiros necessários do magistrado, em caso de falecimento 
deste, ocorrido quando na atividade, vencimentos e vantagens 
correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas nem 
contadas em dobro. 

Art. 151 
mediante: 

Capítulo VII 
Das Licenças e do Afastamento 

Seção I 
Das Licenças 

O magistrado poderá afastar-se 

I- licença para tratamento de saúde; 

do cargo 

II- licença por motivo de doença em pessoa da família; 
III- licença para repouso à gestante; 
IV- licença-paternidade. 
Art. 152 -As licenças terão o prazo máximo de 2 (dois) 

anos, não se interrompendo a contagem desse prazo pela 
reassunção do exercício por período de até 30 (trinta) dias. 
§ 1Q - No caso de 1 icença para tratamento de saúde, findo o 

prazo máximo, o magistrado será submetido a inspeção de 
saúde, devendo reassumir o cargo dentro de 10 (dez) dias 
contados da data do laudo que concluir pelo seu 
restabelecimento. 
§ 2Q - Concluindo o laudo pela continuação da enfermidade, 

será iniciado o processo de aposentadoria. 
Art. 153 -O requerimento de licença para tratamento de 

saúde deverá ser instruído com atestado médico. 
§ 1Q- Se a licença e suas prorrogações ininterruptas forem 

por prazo superior a 30 (trinta) dias, o requerimento deverá 
ser instruido com laudo de inspeção expedido por junta 
médica oficial. 

§ 2Q -Se inexistir junta médica oficial na comarca de 
exercício do magistrado, a licença poderá ser concedida com 
atestado assinado por mais de um médico, e visado pela junta 
médica do Tribunal de Justiça, podendo ser exigido o exame 
pessoal do magistrado. 

§ 3Q- Nos casos de tuberculose, cardiopatia descompensada, 
alienação mental. neoplasia maligna, leucemia, cegueira, 
lepra, pênfigo foliáceo, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, paralisia 
que impeça a locomoção ou AIDS. a concessão da licença 
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dispensará requerimento, devendo ser concedida de oficio, 
mediante simples apresentação do atestado ou laudo médico. 

§ 4Q- Nos casos referidos no parágrafo anterior, a licença 
será concedida por prazo indeterminado e importará em 
instauração do processo de verificação de invalidez. 
§ 5Q- Permanecendo o magistrado em licença para tratamento 

de saúde pelo prazo de 1 (um) ano, ser-lhe-á concedido 
auxílio-doença no valor de 1 (um) mês de vencimento. 
Art. 154 -O magistrado que houver gozado o max1mo de 

licença não poderá ser licenciado senão depois de 1 (um) ano 
de efetivo exercício no cargo, e, antes de decorrido esse 
te~po, só excepcionalmente, para tratamento de saúde, poderá 
o Orgão Especial conceder-lhe outra licença. 

Art. 155- Na licença para tratamento de saúde em pessoa da 
família do magistrado, o requerimento deverá ser instruido 
na forma estabelecida no art. 153 desta lei, devendo o 
atestado ou o laudo de inspeção por junta médica declarar a 
indispensabilidade da assistência pessoal do magistrado e a 
incompatibilidade de sua prestação com o exercício do cargo. 
§ 1Q - Para efeito do disposto neste artigo, considerar-se-

ão da família do magistrado o cônjuge não separado, os 
filhos, os pais, os sogros e os irmãos que vivam em sua 
companhia. 

§ 2Q- A licença por motivo de doença em pessoa da família, 
até o prazo de 30 (trinta) dias, sera concedida com 
remuneração integral e. além desse prazo, sem vencimentos. 
Art. 156 - A 1 icença-paternidade, a 1 icença para tratamento 

de saúde e a licença-maternidade serão concedidas com 
remuneração integral. 
Art. 157 -A licença-paternidade será concedida pelo prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, e a de repouso à gestante, pelo de 
120 (cento e vinte) dias, devendo o pedido ser instruído com 
atestado médico. 

Art. 158 - Sem 
magistrado poderá 
dias consecutivos 

I - casamento; 
II - falecimento 

ou irmãos. 

Seção II 
Do Afastamento 

prejuízo do vencimento e 
afastar-se de suas funções 

por motivo de: 

vantagens, o 
até 8 (oi to) 

de cônjuge, ascendente, descendente, sogro 

Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo, o 
magistrado comunicará, com antecedência, o afastamento ao 
seu substituto legal e, no caso do inciso II, fará a 
comunicação, se possível . 
Art. 159 -Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem 

prejuízo do vencimento e vantagens: 
I para freqüência a cursos ou seminário de 

aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo max1mo de 1 (um) ano, 
nos termos de resolução da Corte Superior; 

II - para a prestação de serviços exclusivamente à Justiça 
Eleitoral. 

Capitulo VIII 
Da Aposentadoria 
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Art. 160- O magistrado vitalício será aposentado: 
I - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, por 

invalidez ou por interesse público; 
II - voluntariamente, aos 30 (trinta) anos de serviço, após 

5 (cinco) anos de exercício efetivo na judicatura. 
Parágrafo único Os proventos da aposentadoria serão 

iguais aos vencimentos e vantagens correspondentes ao cargo 
em que ela ocorreu e serão reajustados na mesma proporção 
dos aumentos de vencimentos concedidos, a qualquer título, 
aos magistrados em atividade. 

Art. 161 -Ao completar 70 (setenta) anos de idade, o 
magistrado perderá automaticamente o exerc1c1o do cargo, 
cumprindo à Corte Superior organizar a lista ou fazer a 
indicação para preenchimento da vaga, independentemente de 
ato declaratório de vacância do cargo. 

Parágrafo único -A formalização da aposentadoria dar-se-~ 
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que sera 
processado na sua Secretaria e encaminhado ao Tribunal de 
Contas para registro. 

Art. 162 -A aposentadoria voluntária será requerida ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, mediante petição e 
certidão de tempo de serviço. 

# 1Q - A apresentação do pedido de aposentadoria e seu 
processamento far-se-ão na forma estabelecida no parágrafo 
único do artigo anterior. 
~ 2Q - O tempo de serviço será aprovado por meio de 

certidão passada pela Secretaria do Tribunal. 
Art. 163 -A aposentadoria por invalidez será decretada 

pela Corte Superior, em processo estabelecido no Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça. 

Capítulo IX 
Da Disponibilidade 

Art. 164- O magistrado será posto em disponibilidade: 
I - em razão da extinção do cargo ou da transferência da 

sede da comarca; 
II -em razão de incompatibilidade prevista no art. 130; 
III - compulsoriamente, no caso e na forma estabelecidos na 

Constituição da República. 
# 1Q - No caso da transferência da sede da comarca. o 

magistrado não será colocado em disponibilidade se preferir 
remover-se para a nova sede, requerendo-o ao Presidente do 
Tribunal de Justiça até 15 (quinze) dias depois de efetivada 
a mudança. 
~ 2Q - Em caso de extinção do cargo, o magistrado poderá 

ser aproveitado em outra comarca de igual categoria que 
estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

§ 3Q -Decretada a disponibilidade compulsória. o recurso 
que for . interposto não terá efeito suspensivo, e o 
magistrado perderá imediatamente a função jurisdicional. 
Art. 165- A disponibilidade referida nos incisos I e II do 

artigo anterior: 
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I - assegura ao magistrado todos os direitos da atividade, 
inclusive vencimentos, vantagens e promoção por merecimento 
e antigüidade; 

II - impõe ao magistrado todos os deveres e restrições 
estabelecidos para a magistratura, submetendo-o à disciplina 
judiciária e sujeitando-o às penalidades àquela aplicáveis. 
Art. 166- A disponibilidade prevista no inciso III do art. 

164 desta lei: 
I - assegura ao magistrado vencimentos proporcionais ao 

tempo de serviço; 
II - sujeita-o à perda do cargo em razão de sentença 

criminal; 
III - faculta-lhe o reaproveitamento, nos termos que o 

Regimento Interno estabelecer: 
IV- impede-o de contar o tempo de disponibilidade, salvo 

para efeito de aposentadoria. 
Capítulo X 

Da Cessação do Exercício 
Art. 167- Para o magistrado vitalício, cessará o exercício 

da função jurisdicional: 
I - por perda do cargo em razão de: 
a) sentença criminal transitada em julgado; 
b) decisão em processo administrativo que imponha pena de 

demissão; 
c) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos, nos 

termos da Constituição da República; 
II - por aposentadoria ou exoneração a pedido; 
III - por disponibilidade ou remoção compulsória até o 

reaproveitamento. 
Art. 168 -Para o magistrado não vitalício, cessará o 

exercício da função jurisdicional, em virtude de exoneração, 
nos termos do art. 177 desta lei. 

Capitulo XI 
Da Disciplina Judiciária 

Seção I 
Dos Deveres do Magistrado 

Art. 169 -São deveres do magistrado: 
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade 

e exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício; 
II - sentenciar ou despachar sem exceder injustificadamente 

os prazos; 
III determinar as providências para que os atos 

processuais se realizem nos prazos legais; 
IV - tratar com urbanidade as partes. os membros do 

Ministério Público, os advogados, as testemunhas. os 
servidores e Auxiliares da Justiça e atender aos que o 
procurarem, a qualquer momento. quando se tratar de 
providência que reclame e possibilite solução de urgência; 
V - residir na sede da comarca; 
VI - comparecer pontualmente às 12 (doze) horas, início do 

expediente, não se ausentando injustificadamente antes das 
18 (dezoito) horas; 
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VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 
especialmente no que se refere à cobrança de custas e 
emolumentos, mesmo não havendo reclamação das partes; 

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na 
particular. 
Art. 170- É vedado ao magistrado: 
I- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro 

cargo ou função, salvo uma de magistério; 
II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto. 

percentagem ou custas nos processos sujeitos a seu despacho 
ou julgamento; 

III -exercer atividade político-partidâria; 
IV exercer o comércio ou participar de sociedade 

comercial, inclusive de economia mista, exceto como 
acionista ou quotista; 
V- exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, 

associação ou fundação, de qualquer natureza ou final idade, 
salvo de associação de classe, sem remuneração; 

VI - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião 
sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou 
JUlZO depreciativo sobre despachos. votos ou sentenças de 
órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras 
técnicas ou no exercício do magistério. 

§ 1Q - O exercício de cargo ou função de magistério serâ 
permitido somente se houver compatibilidade de horârios, 
vedado, em quaisquer hipóteses, o desempenho de função de 
direção administrativa ou técnica de estabelecimento de 
ensino. 

§ 2Q - O magistrado poderâ desempenhar função docente em 
curso oficial de preparação para a judicatura ou de 
aperfeiçoamento de magistrados, cumulativamente com o 
exercício de cargo ou função de magistério. 

Seção II 
Das Penalidades 

Art. 171 O magistrado não poderâ 
prejudicado pelas opiniões que manifestar 
proferir, salvo em casos de impropriedade 
linguagem. 
Art. 172- São penas disciplinares: 
I - advertência; 
II - censura; 
I II - demissão; 

ser punido nem 
nas decisões que 
ou excesso de 

IV aposentadoria compulsória com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço; 
v- remoção e disponibilidade compulsórias. 
Parâgrafo único - As penas de advertência e de censura 

serão aplicâveis somente aos Juízes de 1Q grau. 
Art. 173 . - A pena de advertência serâ aplicada 

reservadamente, por escrito. no caso de negligência no 
cumprimento dos deveres do cargo. 
Art. 174 -A pena de censura serâ aplicada reservadamente, 

por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento 
dos deveres do cargo ou no caso de procedimento incorreto, 
se a infração não justificar a imposição de pena mais grave. 
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Parágrafo único- A aplicação da pena de censura impedirá a 

inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo 
prazo de 1 (um) ano. contado de sua imposição .. 
Art. 175- A pena de demissão será aplicada em razão de: 
I - sentença criminal condenatória transitada em julgado; 
II- exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer 

outra função, salvo de um cargo de magistério; 
III recebimento, a qualquer titulo e sob qualquer 

pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a 
seu despacho ou julgamento: 
IV- exercício de atividade político-partidária: 
v - abandono de cargo: 
VI - procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro de suas funções. por decisão da maioria de votos dos 
membros do Tribunal de Justiça, assegurada ampla defesa. 
Art. 176 A pena de aposentadoria compulsória será 

aplicada ao magistrado: 
I- manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do 

cargo; 
II - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou 

cujo proceder funcional seja incompatível com o bom 
desempenho das atividades do Poder Judiciário. 

Art. 177 O magistrado que ainda não adquiriu a 
vitaliciedade poderá ser exonerado nas hipóteses previstas 
nos arts. 175 e 176 desta lei e nos casos de falta grave. 
Parágrafo un1co Entender-se-á como falta grave a 
reite~ação em procedimento que tiver dado causa a 
advertência ou censura. 

Seção III 
Da Remoção e da Disponibilidade Compulsórias 

Art. 178 -A Corte Superior poderá determinar, por motivo 
de interesse público e pelo voto de 2/3 (dois terços) de 
seus membros, assegurada ampla defesa, a remoção ou a 
disponibilidade compulsórias do magistrado. 

9 1Q - Será obrigatoriamente reconhecida a existência de 
interesse público determinador da remoção compulsória 
quando: 
a) o procedimento funcional do magistrado, sem caracterizar 

fato determinador da disponibilidade ou da aposentadoria 
compulsórias ou de demissão. for incompatível com o bom 
desempenho da função jurisdicional na comarca; 

b) o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na 
comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos que 
envolvam a pessoa do Juiz. 

§ 2Q - Sem prejuízo do reconhecimento em outros casos, será 
obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse 
público determinador da disponibilidade compulsória quando: 
a) o procedimento funcional do magistrado, sem caracterizar 

fato determinador da remoção ou da aposentadoria 
compulsórias ou de demissão, for incompatível com o bom 
desempenho da função jurisdicional: 

b) o prestigio do magistrado e a prestação jurisdicional na 
comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos que 
envolvam a pessoa do Juiz. 
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§ 3Q O período de trânsito do magistrado removido 
compulsoriamente ou posto em disponibilidade compulsória 
será de 3 (três) meses, prorrogáveis, a juízo da Corte 
Superior, por igual prazo. 

§ 4Q - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a 
Corte Superior, decidindo pelo não-aproveitamento do 
magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse 
público. 

§ 5Q -As disposições dos§~ 3Q e 4Q deste artigo aplicam-
se aos atuais magistrados removidos compulsoriamente ou 
postos em disponibilidade compulsória, contando-se o prazo 
para seu aproveitamento a partir da data da vigência desta 
1 e i. 

Seção IV 
Dos Procedimentos 

Art. 179 -Os procedimentos para apuração de faltas e 
aplicação de penalidades, bem como para a decretação de 
remoçao ou disponibilidade compulsórias, assegurarao o 
resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado 
e serão estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça. 

Subseção I 
Do Processo na Corregedoria-Geral de Justiça 

Art. 180- Sem prejuízo de iniciativa da Corregedoria-Geral 
de Justiça, qualquer pessoa poderá representar, por escrito, 
a respeito de erro, abuso ou omissão de magistrado. devendo 
o Corregedor-Geral de Justiça adotar as medidas cabíveis 
para a apuração do fato. 
Parágrafo único A representação será arquivada, se 

manifestamente improcedente. 
Art. 181 Sempre que necessar 1 o 

circunstância para determinação de 
disciplinar do Juiz, far-se-á sindicância. 

apurar fato ou 
responsabilidade 

§ 1Q Será dispensada a sindicância quando a falta 
disciplinar constar em autos, estiver caracterizada em 
documento escrito ou constituir flagrante desacato ou 
desobediência. 

§ 2Q - Concluída a sindicância, o Corregedor-Geral de 
Justiça, em despacho, resumirá a acusação, mencionando os 
fatos e classificando-os para a instauração do processo 
cabível. 

Art. 182 Apurada a infração, o Corregedor-Geral de 
Justiça, mediante portaria, determinará instauração do 
processo disciplinar. 
Art. 183 O magistrado será notificado da acusação, 

pessoalmente ou por carta registrada com aviso de 
recebimento. marcando-lhe o Corregedor-Geral de Justiça 
prazo de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias para defesa. 
Parágrafo.único - Estando o faltoso em lugar incerto. a 

notificação será feita por edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias. publicado duas vezes no "Diário do judiciário", dando-
se-lhe defensor, se for revel. 
Art. 184 -Durante o prazo de defesa, pode o indiciado 

examinar o processo, por si ou por advogado constituído. 
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Art. 185 - Apresentada a defesa e ouvidas as testemunh~s 
indicadas, até o número de 5 (cínco), os autos s~rao 
conclusos ao Corregedor-Geral de Justiça, que os remetera ao 
Tribunal de Justiça para distribuição e julgamento. 

Subseção II 
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade 

Art. 186 -A pena de censura perderá seus efeitos decorrido 
1 (um) ano do trânsito em julgado da decisão que a houver 
aplicado. prazo que. no caso de reincidência. será contado 
em dobro a partir da última punição. 

Titulo II 
Da Magistratura 

Art. 187 -A magistratura da Justiça Comum compreenderá os 
cargos de: 

I - Juiz de Direito Substituto; 
II - Juiz de Direito de Entrância Inicial; 
III - Juiz de Direito de Entrância Intermediária; 
IV - Juiz de Direito de Entrância Final; 
V - Juiz de Direito de Entrância Especial; 
VI - Juiz de Tribunal de Alçada; 
VII - Desembargador. 

Capítulo 
Do Concurso para Ingresso na Magistratura 

Art. 188 - O ingresso na magistratura far-se-á no cargo de 
Juiz de Direito Substituto, após concurso público de provas 
e títulos, perante comissão examinadora integrada pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, que a presidirá, por 
Desembargadores e por um representante do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 189 -Para ser admitido no concurso, que será válido 
por 2 (dois) anos contados de sua homologação, o candidato 
comprovará os seguintes requisitos: 
I- ser brasileiro e estar em exercício dos direitos civis 

e políticos e quite com o serviço militar; 
II - ter mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade na data 

da inscrição; 
III - ser bacharel em Direito há 2 (dois) anos, no m1n1mo. 

por faculdade oficial ou reconhecida, com diploma registrado 
na forma da 1 e i; 

IV apresentar laudo de junta médica oficial. 
comprobatório de higidez física e mental e de ausência de 
defeito físico que o incapacite para o exercício da função; 

V - apresentar atestado de antecedentes, folha-corrida e 
prova de idoneidade moral; 

VI - comprovar, na data da inscrição, pelo menos 2 (dois) 
anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau, como 
magistrado. Promotor de Justiça, advogado ou servidor 
público ocupante de cargo ou função para cujo desempenho 
sejam exigidos conhecimentos privativos de bacharel em 
Direito, a juizo da comissão examinadora; 
VII - pagar taxa de inscrição. 
§ 1Q - O exercício da advocacia será comprovado mediante 

apresentação de: 

/ 
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a) prova de inscrição definitiva ou provisória. como 
advogado, na Ordem dos Advogados do Brasil; 

b) atestado de Juiz de Direito perante o qual o candidato 
tiver desempenhado a profissão; 
c) certidões de cartórios ou secretarias indicando feitos 

em que o advogado teve ou tem participação como patrono de 
parte. 
~ 2Q A prova de idoneidade moral será feita por 

investigação a que será submetido o candidato, relativa aos 
aspectos moral e social, para o que ele apresentará 
"curriculum vitae", com indicação dos lugares em que teve 
residência nos últimos 10 (dez) anos, estabelecimentos de 
ensino cursados, empregos particulares ou funções públicas 
exercidos, empregadores ou autoridades perante as quais 
tiver servido. 
~ 3Q - Poderá a comissão examinadora do concurso indeferir 

o pedido de inscrição, ainda que apresentados os documentos 
exigidos, se entender faltarem ao requerente condições 
pessoais para o bom desempenho do cargo. 
Art. 190 -O concurso será anunciado, com prazo mínimo de 

inscrição de 60 (sessenta) dias, em edital publicado pelo 
menos 3 (três) vezes no "Diário do Judiciário", das quais a 
primeira na íntegra, obedecendo às regras básicas que forem 
estabelecidas em resolução da Corte Superior. 

Capítulo II 
Da Nomeação e da Vitaliciedade 

Art. 191 -A nomeação dos candidatos aprovados será feita 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com observância 
estrita da ordem de classificação, respeitada a idade máxima 
de 65 (sessenta e cinco) anos. 

Art. 192 -Os Juízes de Direito Substitutos tomarão posse, 
de preferência coletivamente, em sessão solene do Tribunal, 
e terão, desde então, direito aos vencimentos e vantagens do 
cargo. 
~ 1Q - Empossados, os Juízes passarão a freqüentar curso 

ministrado pela Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, pelo 
menos por 6 (seis) meses. 

§ 2Q -Durante o curso, os Juízes serão submetidos a 
avaliações periódicas, inclusive acompanhamento psicológico 
e exames médicos, e será aprofundada a investigação relativa 
aos aspectos moral e social, a fim de se verificar seu nível 
de conhecimento, o aproveitamento, a aptidão e a adequação 
ao exercício da função judicante. 

§ 3Q -Os não habilitados no curso ficarão sujeitos desde 
logo ao processo de vitaliciamente previsto no art. 193 
desta lei, conforme se dispuser no Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 193 -Ao aproximar-se o final do biênio de estágio, a 
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das 
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria de seu 
membros, poderá: 

I - reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade; 
II propor a exoneração, ficando ele afastado 

automaticamente de suas funções, sem direito à 
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vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente do Tribunal 
seja assinado após o decurso do biênio. 

Art. 194- A Corte Superior editará resolução disciplinando 
a matéria deste capítulo e do anterior. 

Capítulo III 
Da Promoção e da Remoção 

Art. 195 -Ocorrendo vaga a ser provida, a Diretoria da 
Magistratura fará publicar, no "Diário do Judiciário", 
edital com prazo de 15 (quinze) dias para inscrição dos 
candidatos. 

§ 1Q - O provimento de vagas nos tribunais de 2Q grau 
independe de edital e inscrição. 

§ 2Q A data da abertura da vaga, para efeito de 
determinação do critério de promoção, será: 
a) a do falecimento do magistrado; 
b) a da publicação do ato de aposentadoria ou de exoneração 

do magistrado; 
c) a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, 

nos casos do art. 167, inciso I, desta lei, a da remoção ou 
da disponibilidade compulsórias; 

d) aquela em que o Juiz, promovido ou removido, deixar o 
cargo, com a lavratura do termo de afastamento, que deverá 
ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, imediatamente, pelo 
Escrivão. 

§ 3Q - Havendo simultaneidade na data da ocorrência da 
vaga, a precedência de abertura determinar-se-á pela ordem 
alfabética das comarcas. 

§ 4Q - Não se inscrevendo no prazo, presumir-se-á que o 
Juiz não aceita o lugar vago. 

§ 5Q - À promoção por merecimento precederá a remoção. 
§ 6Q A vaga decorrente de remoção será provida 

obrigatoriamente por promoção. 
Seção 

Da Promoção 
Art. 196 A promoção far-se-á alternadamente por 

antigüidade e por merecimento, de entrância a entrância, 
observado o inciso II do art. 98 da Constituição do Estado. 

§ 1Q - Não implicará promoção ou rebaixamento do magistrado 
a alteração da classificação da comarca, podendo ele nela 
permanecer ou ser removido. 

§ 2Q O Juiz que permanecer na comarca elevada de 
entrância poderá, se promovido, nela continuar, desde que 
requeira antes de findo o prazo para assumir o exercício na 
comarca para a qual tenha sido promovido e seu pedido seja 
aprovado pela Corte Superior. 
Art. 197 Para a promoção por merecimento, a Corte 

Superior organizará 1 ista tripl ice, quando possível, em 
sessão pública e escrutínio secreto, verificando previamente 
a existência de remanescente de listas anteriores, cujos 
nomes deverão ser apreciados com preferência, em escrutínio 
distinto. 

§ 1Q - Os remanescentes que não obtiverem votação bastante 
no escrutínio preferencial concorrerão em igualdade de 
condições com os demais inscritos. 

( 
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§ 2Q - O merecimento será aferido com prevalência de 
critério de ordem objetiva, tendo-se em conta, entre outras 
condições, a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício 
do cargo, o número de vezes que tenha figurado em lista. 
tanto para a entrância a prover como para as anteriores. bem 
como o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento. 

§ 3Q - O Juiz não poderá ser votado, sendo nulo o voto 
dado, quando: 
a) segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, não 

estiver com o serviço em dia; 
b) tiver sofrido pena de censura há menos de 1 (um) ano, 

nos termos do parágrafo único do art. 174 desta lei ou 
estiver submetido a processo que o sujeite a demissão, 
aposentadoria, disponibilidade ou remoção compulsórias; 
c) segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, 

residir fora da comarca; 
d) ainda não alcançada a vitaliciedade. 
§ 4Q - O Juiz terá preferência para ser votado para 

promoção por merecimento quando cumprir o previsto no art. 
270 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
Art. 198 - Não poderá ser promovido nem removido o Juiz que 

mantiver processo indevidamente paralisado. 
Art. 199 - Na promoção por antigüidade, apurada entre os 

magistrados de entrância imediatamente anterior e, em se 
tratando de promoção para o cargo de Desembargador, entre os 
Juízes de Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça só 
poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto motivado de 2/3 
(dois terços) de seus membros, repetindo-se a votação até 
fixar-se a indicação. 
Parágrafo único - Quando o magistrado, por 3 (três) vezes 

consecutivas, for recusado para promoção por antigüidade. o 
Corregedor-Geral de Justiça instaurará sindicância. . 

Art. 200 -A promoção far-se-á por ato do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 201 -O período de trânsito, compreendido entre a data 
em que o Juiz deixar o exercício na comarca de que era 
titular e a data em que assumir na comarca para a qual foi 
promovido, será considerado, para todos os efeitos, como de 
efetivo exercício na entrância a que pertencia. 

Seção II 
Da Remoção 

Art. 202 -A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória. só 
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por 
merecimento. 
Art. 203 -A remoção voluntária será feita a pedido do 

Juiz, nos seguintes casos: 
I - de uma comarca para outra de igual entrância; 
II - de uma vara para outra da mesma comarca; 
III mediante permuta entre dois Juízes da mesma 

entrância. 
§ 1Q - Para obter remoção, nos casos dos incisos I e II 

deste artigo, o Juiz deverá contar mais de 2 (dois) anos de 
efetivo exercício na comarca. 
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§ 2Q- A remoção não será obtida quando, segundo informação 
da Corregedoria-Geral de Justiça, o Juiz: 

I - não estiver com o serviço em dia; 
II - tiver sofrido pena de censura há menos de 1 (um) ano; 
III estiver submetido a processo que o sujeite a 

demissão, aposentadoria, disponibilidade ou remoção 
compulsórias; 

IV - residir fora da comarca. 
9 3Q - As remoções efetivar-se-ão por ato do Presidente do 

Tribunal de Justiça, após aprovação da Corte Superior por 
maioria de votos dos presentes. 

§ 4Q - No caso de remoção em que o Juiz deva assumir 
exercício em outra comarca, o período de trânsito referido 
no art. 112 desta lei será considerado como de efetivo 
exercício para todos os efeitos. 

Art. 204 -A remoção compulsória será decretada pela Corte 
Superior, nos termos do art. 178 desta lei. 

§ 1Q Decretada a remoção compulsória, o magistrado 
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de 
que era titular, independentemente de recurso que possa 
interpor, e ficará em período de trânsito até a assunção de 
exercício em outra comarca que lhe for designada. 
~ 2Q - A designação de nova comarca para o exercício do 

Juiz removido compulsoriamente será feita por maioria de 
votos da Corte Superior, por provocação do Corregedor-Geral 
de Justiça. 

§ 3Q - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, somente 
serão considerados pedidos de remoção de outros Juízes. se 
não for aprovada a designação. 

Capítulo IV 
Da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes 

Art. 205 -A Escola Judicial Des. Edésio Fernandes. órgão 
da Secretaria do Tribunal de Justiça, terá como Diretor o 
2Q-Vice-Presidente do Tribunal, destinando-se precipuamente 
à seleção e à formação inicial e permanente dos magistrados, 
que se fará através de cursos, encontros regionais de 
estudos jurídicos. seminários, conferências. publicação de 
doutrina, jurisprudência e legislação e avaliação de 
trabalhos. 
Art. 206 -O regulamento da Escola Judicial Des. Edésio 

Fernandes, cujo anteprojeto deverá ser elaborado por seu 
Diretor no prazo de 60 (sessenta dias) contados da data da 
vigência desta lei, constará em resolução da Corte Superior. 

Livro IV 
Da Justiça Militar Estadual 

Título I 
Da Composição, da Sede e da Jurisdição 

Art. 207 -A Justiça Militar Estadual. com jurisdição no 
território do Estado de Minas Gerais e sede na Capital, é 
constituída, em 1Q grau, pelos Conselhos de Justiça e, em 2Q 
grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 208 -Compete à Justiça Militar processar e julgar o 
policial militar em crime militar definido em lei, e, ao 
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Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto 
e da patente de oficial e da graduação de praças. 

Art. 209 -O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de 3 
(três) Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da 
Polícia Militar de Minas Gerais e de 2 (dois) Juízes Civis, 
sendo 1 (um) da classe dos Juízes-Auditores e 1 (um) 
representante do quinto constitucional. 
Parágrafo único - Os Juízes oficiais e o integrante do 

quinto constitucional serão nomeados por ato do Governador 
do Estado, e o da classe dos Juízes-Auditores será 
promovido, alternadamente, por antiguidade e merecimento. 
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 210 -Os candidatos ao cargo de Juiz Oficial da ativa 

serão indicados em lista sêxtupla, organizada pelo Alto 
Comando da Polícia Militar de Minas Gerais e remetida ao 
Tribunal de Justiça, que a reduzirá a lista tríplice e a 
encaminhará ao Governador do Estado para a nomeação. 
Parágrafo único O Juiz integrante do quinto 

constitucional será nomeado, alternadamente, entre advogados 
e membros do Ministério Público. obedecida a regra do art. 
99 da Constituição Estadual. 

Art. 211 -As promoções dos Juízes de carreira da Justiça 
Militar serão feitas por ato do Presidente do Tribunal de 
Justiça, após indicação da Corte Superior, no caso de 
antigüidade, ou, sendo elas por merecimento, mediante lista 
tríplice, quando possível, organizada por aquela Corte. 
Art. 212 -O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz-

Auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos, 
vantagens e vencimentos do Juiz de Tribunal de Alçada e do 
Juiz de Direito de entrância especial e se sujeitam às 
mesmas vedações. 

Capítulo I 
Da Competência 

Art. 213- Competirá ao Tribunal de Justiça Militar: 
I - eleger o presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, 

dar-lhes posse. assim como aos seus membros, e deferir-lhes 
compromisso legal; 

II - elaborar o Regimento Interno, modificá-lo ou reformá-
lo; 
III- baixar instruções para realização de concurso para 

Juiz-Auditor Substituto, servidores da Secretaria do 
Tribunal de Justiça Militar e demais servidores da Justiça 
Militar; 

IV - processar e julgar originariamente: 
a) os oficiais de posto de Coronel de Polícia Militar; 
b) os Oficiais de Polícia Militar, por indignidade ou 

incompatibilidade para o oficialato; 
c) o "habeas corpus", nos casos previstos em lei; 
d) a revisão dos processos findos na Justiça Militar; 
e) a reclamação para preservar a competência ou assegurar a 

autoridade do seu julgado; 
v - decidir sobre a perda de graduação de praça; 
VI - julgar, em grau de recurso: 
a) os embargos às suas decisões; 
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b) as apelações e os recursos de decisões ou despachos dos 
Juízes inferiores; 
c) os pedidos de correição parcial; 
d) os incidentes processuais, nos termos da lei processual 

militar; 
e) os recursos de penas disciplinares aplicadas por seu 

Presidente, Corregedor e Juiz-Auditor; 
f) os recursos de despacho do relator, previstos em lei 

processual militar ou no Regimento Interno; 
VII - decidir os conflitos de competência dos Conselhos de 

Justiça e dos Juízes-Auditores entre si ou entre estes e 
aqueles, bem como os conflitos de atribuições de autoridades 
administrativas ou judiciárias militares; 

VIII - decidir conflitos de incompatibilidade surgidos no 
curso do processo entre o Juiz-Auditor e os Juízes Militares 
do Conselho ou entre estes últimos; 
IX- restabelecer, mediante avocatória, a sua competência, 

quando invadida por Juiz inferior; 
X - resolver, por decisão sua ou despacho do relator, nos 

termos da lei processual militar, questão prejudicial 
surgida no curso do processo submetido ao seu julgamento; 

XI - determinar as medidas preventivas e assecuratórias 
previstas na lei processual militar, em processo originário 
seu ou durante o julgamento de recurso. mediante decisão sua 
ou por intermédio do relator; 

XII decretar a prisão preventiva, revogá-la ou 
restabelecê-la, por decisão sua ou por intermédio do 
relator, em processo originário seu, mediante representação 
de encarregado de inquérito policial-militar, em que se 
apure crime de indiciado, sujeito a seu julgamento; 

XIII -conceder ou revogar menagem ou liberdade provisória, 
por decisão sua ou por intermédio do relator, em processo 
originário; 

XIV- aplicar medida provisória de segurança, por decisão 
sua ou por intermédio d'o relator, em processo originário; 

XV - determinar a restauração de autos extraviados ou 
destruídos, nos termos da lei processual militar, em se 
tratando de processo originário ou que nele transite em grau 
de recurso; 

XVI - declarar, por acórdão, nos termos da lei, a perda do 
posto e da patente, a indignidade do oficial, a sua 
incompatibilidade com o oficialato ou a sua reforma; 
XVII - remeter ao Procurador de Justiça ou à autoridade 

competente cópia de peça ou documento constante em processo 
sob seu julgamento, se verificar, em qualquer deles, a 
existência de crime que deva ser submetido a outro processo; 

XVIII - apreciar representação que lhe seja feita pelo 
Procurador de Justiça, pelo Conselho de Justiça ou pelo 
Juiz-Auditor, no interesse da Justiça Militar; 

XIX - determinar ao Corregedor, quando julgar necessário, 
correição geral ou especial em Auditoria, Secretaria do 
Tribunal ou Secretaria do Juízo Militar; 

XX - determinar a instauração de sindicância ou inquérito 
administrativo, sempre que julgar necessário; 
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XXI - aplicar penas disciplinares aos seus membros e aos 
Juízes-Auditores: 

XXII indicar, em 1 ista 
oficial combatente da ativa 
completar, como substituto, o 
Tribunal: 

tríplice, 
do posto 
"quorum" 

ao 
de 

de 

Comando-Gera 1 , 
Coronel para 

julgamento no 

XXIII - praticar os 
competência, por força 

demais atos que decorram de sua 
de lei ou de seu Regimento Interno. 
Capítulo III 

Das Atribuições do Presidente, do Vice-Presidente e do 
Corregedor 

Art. 214 -Por meio de Resolução do Tribunal de Justiça 
Militar, serão estabelecidas a competência e as atribuições 
do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor. 

Título III 
Dos órgãos de Jurisdição e dos Órgãos Auxiliares de 

Primeira Instância 
Capítulo I 

Da Magistratura Civil da Justiça Militar Estadual 
Art. 215- A magistratura civil da Justiça Militar Estadual 

constituir-se-á em carreira, compreendendo os cargos de 
Juiz-Auditor Substituto, Juiz-Auditor Titular e Juiz Civil 
do Tribunal. 

§ 1Q - O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos para o cargo de Juiz-Auditor 
Substituto, realizado pelo Tribunal de Justiça Militar, com 
a participação de um representante do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, válido por 2 (dois) anos 
contados da homologação, que será feita pela Corte Superior 
do Tribunal de Justiça. 

§ 2Q Para ser admitido ao concurso, o candidato 
preencherá os requisitos constantes no art. 189 desta lei. 
Art. 216 A nomeação dos aprovados será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de 
classificação. 
Art. 217 -Os Juízes-Auditores Substitutos. em número de 2 

(dois), desempenharão as funções que lhes forem atribuídas 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 218 -Ocorrendo vaga de Juiz-Auditor Substituto. o 

Tribunal de Justiça Militar, havendo candidato aprovado 
remanescente, comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de 
Justiça para o provimento. 

Capítulo II 
Da Constituição das Auditorias 

Art. 219 Cada Auditoria, em número de 3 (três), 
constituir-se-á de um Juiz-Auditor Titular, junto a ela 
servindo um Defensor Público e um Promotor de Justiça. 
Art. 220 -Cada Auditoria terá a sua Secretaria do Juizo 

Mi 1 i tar. 
§ 1Q- O Juiz-Auditor poderá requisitar policiais militares 

para o policiamento da respectiva Auditoria. 
§ 2Q - Os servidores das Secretarias do Juízo ficarão 

subordinados ao Juiz-Auditor. 
Capítulo III 
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Das Secretarias do Juízo Militar 
Art. 221 -A Secretaria do Juízo, em cada Auditoria, será 

constituída de 1 (um) Escrivão Judicial, 1 (um) Escrevente, 
1 (um) Agente Judiciário, 2 (dois) Datilógrafos e 1 (um) 
Oficial de Justiça. 

Parágrafo único - Os cargos mencionados neste artigo serão 
providos por concurso público de provas, de acordo com as 
instruções estabelecidas pelo Tribunal de Justiça Militar. 

Capitulo IV 
Da Competência do Juiz-Auditor 

Art. 222- Competirá ao Juiz-Auditor Titular: 
I - decidir sobre o recebimento da denúncia, pedido de 

arquivamento do processo ou devolução do inquérito ou da 
representação; 
II - relaxar, em despacho fundamentado, a pr1sao que lhe 

for comunicada por autoridade encarregada de investigações 
policiais; 
III - decretar ou não, em despacho fundamentado, a prisão 

preventiva de indiciado em inquérito, a pedido do respectivo 
encarregado; 

IV - converter em prisão preventiva a detenção do indiciado 
ou ordenar-lhe a soltura; 
V- requisitar das autoridades c1v1s ou militares as 

providências necessárias ao andamento do processo e ao 
esclarecimento do fato; 

VI -requisitar a realização de exames e perícias; 
VII determinar as diligências necessárias ao 

esclarecimento do processo; 
VIII -nomear peritos; 
IX relatar os processos nos Conselhos de Justiça; 

redigir, no prazo de 8 (oito) dias, as sentenças e decisões; 
interrogar o acusado e inquirir as testemunhas; 
X- proceder, na forma da lei, em presença do Promotor de 

Justiça e do Defensor Público, ao sorteio do Conselho 
Especial de Justiça; 

XI - expedir mandados e alvarás de soltura; 
XII - decidir sobre o recebimento dos recursos interpostos; 
XIII - executar as sentenças, exceto as proferidas em 

processo originário do Tribunal de Justiça Militar, salvo 
delegação deste; 

XIV renovar, pelo menos trimestralmente, junto ás 
autoridades competentes, diligências para captura de 
condenados, réus ou foragidos; 

XV - comunicar à autoridade a que estiver subordinado o 
acusado as decisões a este relativas, logo que lhe cheguem 
ao conhecimento; 

XVI - decidir do 1 ivramento condicional. observadas as 
disposições legais; 

XVII - remeter à Corregedoria, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, os autos de inquérito que mandar arquivar; 

XVIII - aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe 
são subordinados; 

/ 
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XIX - apresentar à Corregedoria, no 1Q (primeiro) decênio 
de cada mês, relatório dos trabalhos da Auditoria no mês 
anterior; 

XX - dar cumprimento às normas legais sobre a escrituração 
de carga e descarga do material; 

XXI - praticar os demais atos que, em decorrência de lei, 
forem de sua competência. 
Art. 223- Competirá ao Juiz-Auditor Substituto: 
I - comparecer diariamente às Auditorias e ali permanecer 

até o final do expediente; substituir, na forma regulada 
pelo Tribunal, qualquer Juiz-Auditor Titular nas suas 
licenças, faltas ocasionais, férias, impedimentos ou 
suspeição jurada no processo; 

II - funcionar em Conselho Extraordinário de Justiça; 
III- auxiliar os Juízes-Auditores Titulares na feitura dos 

relatórios à Corregedoria e nos demais serviços 
administrativos; 

IV - funcionar em Conselho Especial de Justiça, quando 
houver acúmulo de serviço, mediante determinação do 
Corregedor; 
V- auxiliar o Diretor do Foro, na forma regimental; 
VI - praticar os demais atos que, em decorrência de lei. 

determinação superior ou provimento, forem de sua 
competência. 

Capítulo v 
Do Defensor Público junto à Justiça Militar 

Art. 224- Junto à Justiça Militar servirá Defensor Público 
designado pelo respectivo órgão. 

Capitulo VI 
Das Atribuições dos Servidores da Justiça Militar 

Art. 225- As atribuições dos Servidores da Justiça Militar 
serão regulamentadas em ato do respectivo Tribunal. 

Capítulo VII 
Dos Conselhos de Justiça 

Art. 226 -Os Conselhos de Justiça terão as seguintes 
categorias: 
a) Conselho Especial de Justiça; 
b) Conselho Permanente de Justiça. 
i 1Q - Os Conselhos Especiais de Justiça serão constituídos 

do Juiz-Auditor e de 4 (quatro) Juízes Militares, sob a 
presidência de 1 (um) Oficial Superior. de posto mais 
elevado que o dos demais Juízes ou de maior antigüidade. no 
caso de igualdade de posto. 

i 2Q Os Conselhos Permanentes de Justiça serão 
constituídos do Juiz-Auditor, de 1 (um) oficial superior. 
como Presidente, e de 3 (três) oficiais até o posto de 
Capitão. 

i 3Q Os Conselhos de Justiça de Unidades serão 
constituídos por 1 (um) Capitão Presidente e 2 (dois) 
oficiais de menor posto, sendo relator o que se seguir em 
posto ao Presidente, e escrivão, 1 (um) sargento designado 
pela autoridade que houver nomeado o Conselho. 
Art. 227 -Os Juízes Militares integrantes dos Conselhos 

Especiais ou Permanentes serão sorteados entre oficiais em 
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serviço ativo na sede da Auditoria, recorrendo-se a oficiais 
fora desse local quando os da sede forem em número 
insuficiente. 
§ 1Q - O Conselho Especial será constituído para cada 

processo e dissolver-se-á depois de concluídos os trabalhos, 
reunindo-se novamente, por convocação do Juiz-Auditor, se 
sobrevier nulidade do processo ou do julgamento ou para 
atender a diligência determinada pelo Tribunal de Justiça 
Militar. 

§ 2Q O Conselho Permanente de Justiça, uma vez 
constituído, funcionará durante 3 (três) meses consecutivos. 

§ 3Q - Se, na convocação, estiver impedido de funcionar 
algum dos Juízes, será sorteado outro oficial para 
substituí-lo. 

§ 4Q - Por acúmulo de serviço, poderá o Tribunal de Justiça 
Militar determinar o sorteio de Conselhos Extraordinários de 
Justiça, que funcionarão com o Juiz-Auditor Substituto, 4 
(quatro) Juízes Militares, 1 (um) Defensor Público e 1 (um) 
Promotor de Justiça, dissolvendo-se logo após o julgamento 
dos processos enumerados no edital de convocação. 

Art. 228 Os Conselhos Especiais ou Permanentes 
funcionarão nas sedes das Auditorias, salvo casos especiais, 
por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da 
Justiça, e pelo tempo indispensável, mediante deliberação do 
Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 229 -Os Conselhos de Justiça poderão instalar-se ou 

funcionar com a maioria de seus membros. sendo indispensável 
a presença do Juiz-Auditor e do Presidente dos Conselhos 
Permanentes ou Extraordinários, podendo, em se tratando de 
Conselhos Especiais, o Presidente ser substituído por 
oficial superior presente. 

§ 1Q Na sessão de julgamento, exigir-se-ão o 
comparecimento e os votos de todos os Juizes. 

§ 2Q - O julgamento será adiado na hipótese da falta 
ocasional do Juiz-Auditor, e, ocorrendo a segunda falta, o 
julgamento será realizado pelo Juiz-Auditor Substituto. 
Art. 230 -Os Juízes Militares serão sorteados entre os 

oficiais da Policia Militar em serviço ativo, segundo 
relação remetida trimestralmente pelo Diretor de Pessoal à 
Auditoria, na qual constarão o posto, a antigüidade e o 
lugar onde servirem, devendo essa relação ser publicada em 
boletim, até o dia 5 (cinco) do último mês do trimestre. 

§ 1Q - As alterações que se verificarem na relação devem 
ser comunicadas, mensalmente, ao Diretor do Foro Militar. 

§ 2Q - Não sendo remetida no devido tempo a relação dos 
oficiais, os Juizes serão sorteados pela anterior. 
consideradas as alterações que ocorrem. 

§ 3Q- Não serão incluídos na relação: 
a) o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e os 

oficiais dos seus gabinetes; 
b) o Chefe e os oficiais do Gabinete Militar do Governador 

do Estado; 
c) os Diretores. os Comandantes de Unidade e os Chefes de 

Serviços Autônomos; 
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d) os Assistentes Militares, os Ajudantes de Ordens, os 
oficiais servindo no Tribunal de Justiça Militar e os 
Secretários de Unidade. 

§ 4Q - Se a anti1üidade do acusado exigir, poderão ser 
sorteados os ofic'~ls referidos na alinea •c• do parágrafo 
anterior e aqueles 0tados em qualquer Gabinete. 

§ 5Q -Os oficiais desimpedidos não poderão ser retirados 
da relação de sorteio, sujeitando-se a responsabilidade 
penal a autoridade que alterá-la indevidamente. 
Art. 231 Em audiência pública, estando presentes o 

Promotor de Justiça e o Defensor Público, fará o Juiz-
Auditor os sorteios dos Conselhos de Justiça. 

§ 1Q - Não poderão ser convocados mais de 3 (três) oficiais 
por unidade para a composição dos Conselhos Permanentes de 
Justiça das diversas Auditorias, por trimestre. 

§ 2Q - O resultado do sorteio constará em ata lavrada pelo 
Escrivão em livro próprio. 

§ 3Q - O oficial que tiver integrado o Conselho Permanente 
de Justiça em um trimestre não será sorteado para o Conselho 
seguinte, salvo se para a constituição deste último houver 
insuficiência de Oficiais. 
Art. 232 -Os Juizes Militares dos Conselhos de Justiça 

ficarão dispensados de qualquer obrigação policial militar 
no dia das sessões. 
Art. 233 -Se for sorteado oficial que estiver em gozo de 

férias regulamentares ou no desempenho de comissão ou 
serviço fora da sede da Auditoria e que, por isso, não possa 
comparecer à sessão de instalação do Conselho, será sorteado 
outro que o substitua definitivamente. 

§ 1Q- Será também substituido de modo definitivo o oficial 
que for preso, responder a inquérito ou a processo. entrar 
em licença, deixar o serviço ativo ou que tenha sido 
condenado criminalmente, enquanto não reabilitado. 

§ 2Q - O oficial que, no curso do processo, for transferido 
para unidade fora da sede da Auditoria não será substituído, 
caso se trate de Conselho Especial de Justiça, devendo 
concluir o feito, comparecendo quando convocado. 
Art. 234 -Por sessão a que faltar sem justa causa, 

descontar-se-á do oficial quantia correspondente a 1 (um) 
dia de vencimento, comunicando-se o fato à autoridade sob 
cujas ordens ele estiver servindo, sem prejuízo de punição 
disciplinar prevista em regulamento. 

§ 1Q - Se faltar o Juiz-Auditor, sem justa causa. ser-lhe-á 
feito idêntico desconto, por ordem do Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar, após comunicação do Presidente do 
Conselho. 

§ 2Q - No caso de falta de Promotor de Justiça ou Defensor 
Público, a comunicação será feita pelo Juiz-Auditor ao 
Procurador~Geral de Justiça e ao Procurador-Chefe da 
Defensoria. 
Art. 235 -Havendo mais de um acusado no mesmo processo, 

serv1ra de base à constituição do Conselho a patente do 
acusado de maior posto. 
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Parágrafo único - Se a acusação abranger oficial e praça, 
haverá um só Conselho Especial de Justiça, perante o qual 
responderão os acusados. 

Seção II 
Da Competência 

Art. 236- Compete aos Conselhos Especiais e Permanentes de 
Justiça: 

I - processar e julgar os crimes previstos na legislação 
penal militar, ressalvada a competência originária do 
Tribunal de Justiça Militar; 

II - decretar a prisão preventiva do denunciado, revogá-la 
ou restabelecê-la, no curso do processo; 

III converter em prisão preventiva a detenção de 
indiciado ou ordenar-lhe a soltura, justificadamente; 
IV- conceder menagem e liberdade provisória, bem como 

revogá-las; 
v- declarar a inimputabilidade de indiciado ou de acusado, 

nos termos da lei penal militar, quando, no inquérito ou no 
curso do processo, tiver sido verificada aquela condição, 
mediante exame médico legal; 

VI - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos 
processos pendentes de seu julgamento; 
VII - decidir questões de direito ou de fato suscitadas 

durante a instrução criminal ou durante o julgamento; 
VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a 

respeito das questões nela suscitadas; 
IX- praticar os demais atos que lhe competirem, por força 

da lei processual militar. 
Art. 237 -Compete ao Presidente dos Conselhos Especial e 

Permanente de Justiça: 
I - abrir as sessões, presidi-las e apurar os votos; 
II - nomear advogado ao acusado que não o tiver e curador 

ao ausente e nos demais casos da lei; 
III - manter a regularidade dos trabalhos de instrução e 

julgamento dos processos, mandando retirar da sala da sessão 
as pessoas que perturbarem a ordem e autuá-las no caso de 
desacato a Juiz, Promotor de Justiça ou Escrivão; 
IV- conceder, pelo tempo legal, a palavra ao Promotor de 

Justiça, ao Assistente e ao Defensor, podendo. após 
advertência, cassar-lhes a palavra, no caso de uso de 
linguagem desrespeitosa ao Conselho ou a autoridade 
judiciária ou administrativa; 
V - prender os assistentes que portarem armas proibidas, 

apresentado-os à autoridade competente; 
VI - submeter as questões de ordem à decisão do Conselho, 

ouvidos o representante do Ministério Público e a Defesa; 
VII - mandar constar da ata da sessão incidente nela 

ocorrido; 
VIII - mandar proceder, em cada sessão, à leitura da ata 

anterior. 
Título IV 

Disposições Gerais e Finais 
Capítulo I 

Do Compromisso, da Posse e do Exercício 

I 
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poderá tomar posse e entrar 
prestado compromisso de fiel 
atribuições. 
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ou servidor da Justiça Militar 
em exercício sem que tenha 
cumprimento dos deveres e das 

Parágrafo único - Para a posse, serão apresentados os 
seguintes documentos: 
a) título de nomeação ou exemplar do órgão oficial do 

Estado de que conste integralmente o respectivo ato; 
b) certidão de nascimento ou documento equivalente; 
c) carteira de identidade; 
d) certificado ou documento equivalente que prove estar 

quite com as obrigações militares; 
e) atestado de boa saúde, firmado por junta médica oficial; 
f) declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos e 

Documentos, quando se tratar de magistrado. 
Art. 239 -O prazo para a posse e o exercício será de 30 

(trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), por motivo 
justificado. 

§ 1Q - O prazo para 
publicação do ato de 
do Estado; 

a posse será contado da data da 
nomeação ou promoção no órgão oficial 

~ 2Q - Não verificada a posse nem o exercício dentro dos 
prazos legais, considerar-se-á sem efeito o ato de nomeação 
ou promoção. 

§ 3Q Tratando-se de promoção, o exerc1c10 dar-se-á 
mediante simples apresentação do título ou da publicação do 
ato no órgão oficial do Estado, com a devida comunicação ao 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 240- Serão competentes para dar posse: 
a) o Tribunal, a seus Juízes; 
b) O Presidente do Tribunal, aos Juizes-Auditores, aos 

Diretores e aos demais servidores do Tribunal; 
c) o Corregedor, aos servidores que lhe são subordinados e 

ao Diretor do Foro Militar; 
d) o Juiz-Auditor Titular, aos servidores da Auditoria. 
Art. 241 -Haverá, no primeiro grau da Justiça Militar, 

(um) Diretor do Foro, que será um Juiz-Auditor Titular, 
designado pelo Tribunal de Justiça Militar, por meio de 
resolução. 

Capítulo II 
Das Incompatibilidades 

Art. 242- Quanto às incompatibilidades e aos impedimentos, 
observar-se-á o disposto nos arts. 129 a 133 desta lei. 

Capítulo III 
Das Substituições 

Art. 243 -Os Juizes serão substituídos, nas licenças, nas 
férias, nas faltas ou nos impedimentos. da seguinte forma: 
a) o Presidente do Tribunal. pelo Vice-Presidente. em 

crescente de antiguidade; 
b) o Corregedor, pelos demais Juízes. na ordem decrescente 

de antigüidade; 
c) o Juiz Civil, pelo Auditor Titular, para completar o 

"quorum" de julgamento; 

J 
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d) o Juiz Militar, por oficial do posto de Coronel da 
Policia Militar do quadro de combatentes em atividade, 
escolhido segundo a ordem de antigüidade do Quadro; 

e) o Juiz-Auditor, pelo substituto legal; 
f) o Presidente do Conselho Especial de Justiça, somente no 

caso de impedimento legal apurado no inicio do trimestre, 
mediante novo sorteio; 

g) o Presidente do Conselho Permanente de Justiça, somente 
no caso de impedimento legal, apurado no inicio do 
trimestre, mediante novo sorteio; 

h) os Juizes dos Conselhos Especial ou Permanente, mediante 
novo sorteio. 

Capítulo IV 
Da Disciplina Judiciária Militar 

Art. 244 -Aplicar-se-á aos magistrados da Justiça Militar 
o disposto nesta lei para a magistratura comum, quanto à 
disciplina judiciária. 

Art. 245- Os servidores da Justiça Militar serão passíveis 
das seguintes penas disciplinares. 

a) repreensão; 
b) multa; 
c) suspensão; 
d) demissão. 
Art. 246- Constitui infração disciplinar qualquer violação 

da disciplina judiciária, por abuso, erro inescusável ou 
omissão por parte do magistrado ou servidor. 

§ 1Q - Qualquer pessoa poderá denunciar, verbalmente ou por 
escrito, ao Corregedor, o abuso, o erro inescusável ou a 
omissão de Juiz-Auditor ou servidor da Justiça Militar. 

9 2Q A reclamação será arquivada se manifestamente 
improcedente. 
Art. 247 -Na aplicação das penas disciplinares, serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos 
que dela advierem para o serviço judiciário militar. 

Art. 248 -A pena de repreensão ao servidor será aplicada 
por escrito, em caráter sigiloso ou não, nos casos de 
desobediência e não-cumprimento dos deveres funcionais ou 
descortesia no trato com autoridades ou com outras pessoas, 
no exercício da função. 

Art. 249 -A pena de suspensão, que não excederá, cada vez, 
a 30 (trinta) dias, será aplicada ao servidor em caso de 
falta grave ou reincidência. 
Parágrafo único Quando houver conveniência para o 

serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) por dia de 
vencimento, obrigado o punido a permanecer em serviço. 

Art. 250- A pena de demissão aplicar-se-á nos mesmos casos 
previstos para os demais servidores civis do Estado. 
~ 1Q - O servidor estável somente poderá ser demitido após 

processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa, instaurado de ofício ou mediante representação 
escrita de autoridade ou de pessoa interessada, cujo 
depoimento deverá ser tomado. 
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~ 2Q - Se não for estável. o servidor, depois de ouvido, 
poderá ser exonerado. 
i 3Q - O ato de demissão mencionará a causa da punição. 
~ 4Q - Instaurado processo administrativo para apuração de 

falta determinadora de demissão, resultando provada outra 
menos grave, a autoridade competente imporá a pena cabível. 

§ 5Q - Por determinação do Tribunal, será instaurado o 
processo administrativo de que possa resultar demissão. 

9 6Q -Independerá de processo administrativo a aplicação 
das penas de repreensão, multa e suspensão do servidor. 

Art. 251 As infrações funcionais dos membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública ocorridas perante 
a autoridade judiciária, ou no curso do processo, serão 
comunicadas pelo Presidente do Tribunal ou pelo Juiz-Auditor 
ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Chefe da 
Defensoria Pública. 
Art. 252- As punições serão aplicadas: 
a) pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus 

membros e aos Juízes-Auditores; 
b) pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo 

Juiz-Auditor, aos servidores que lhes são subordinados. 
Art. 253 -À punição disciplinar imposta a Juiz-Auditor ou 

servidor, primários, permitirá, apenas uma vez, o pedido de 
reconsideração ou relevação. 
Art. 254 -O punido poderá recorrer ao Tribunal, no prazo 

de 5 (cinco) dias contados da ciência que tiver da punição 
ou da ciência do indeferimento de pedido de reconsideração 
ou relevação. 

Art. 255 -Ao pessoal militar que estiver em serviço da 
Justiça Militar aplicar-se-á o Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar, mediante comunicação do Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar á autoridade competente. 

Capítulo V 
Dos Direitos, das Garantias, das Vantagens e da 

Aposentadoria 
Art. 256 Os Juízes Civis e os Juízes-Auditores serão 

aposentados, e os Juízes Militares, reformados, nas mesmas 
condições e com as vantagens dos magistrados da Justiça 
Comum, aplicando-se a regra também aos casos de 
disponibilidade. 

Art. 257 -A aposentadoria dos Juízes Civis da Justiça 
Militar será concedida pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, e a reforma dos Juízes Militares. pelo Governador 
do Estado, diante de petição instruída com certidão de 
contagem de tempo de serviço, se voluntária. 

9 1Q -O tempo de serviço prestado fora da Justiça Militar 
será apurado: 

a) para os c1v1s, na forma estabelecida nesta lei para os 
demais magistrados; 

b) para os militares, de conformidade com as leis relativas 
ao pessoal da Polícia Militar. 
~ 2Q -O tempo de serviço prestado na Justiça Militar será 

provado por certidão passada pelo Diretor-Geral do Tribunal. 
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Art. 258- Os processos da Justiça Militar serão isentos de 
taxas, custas ou emolumentos. 

Livro V 
Dos Órgãos Auxiliares da Justiça 

Título I 
Da Discriminação dos Órgãos Auxiliares 

Art. 259- Junto aos Tribunais e aos Juízos servirão órgãos 
auxiliares da administração da justiça. 

Art. 260- São órgãos auxiliares dos Tribunais: 
I - a Secretaria do Tribunal de Justiça; 
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça; 
III -a Secretaria de Tribunal de Alçada; 
IV- a Secretaria do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 261 -São órgãos auxiliares dos Juízos: 
I - as Secretarias do Juízo; 
II -os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro: 
III- os Auxiliares de Encargo: 
IV- as Secretarias de Juízo Militar, previstas no art. 221 

desta lei. 
Título II 

Dos Órgãos Auxiliares dos Tribunais 
Capítulo I 

Da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Art. 262 -À Secretaria do Tribunal de Justiça terá a 

organização e as atribuições constantes em regulamento 
expedido pelo Tribunal. 

Art. 263- O Quadro dos Servidores da Secretaria é o fixado 
em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
Art. 264 -A nomeação para os cargos integrantes do Quadro 

a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, de acordo com as condições e a forma 
de provimento estabelecidas em lei. 

Capitulo II 
Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça 

Art. 265 -A Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, 
integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do 
Tribunal de Justiça e funcionando sob a superintendência do 
Corregedor-Geral de Justiça, terá a organização e as 
atribuições constantes em regulamento expedido pelo Tribunal 
de Justiça. 
Art. 266 O Quadro dos Servidores da 

Corregedoria será fixado conforme prevê o 
nomeação será feita de acordo com o art. 264 

Capítulo III 

Secretaria da 
artigo 263, e a 
desta lei . 

Da Secretaria de Tribunal de Alçada 
Art. 267 -A Secretaria de Tribunal de Alçada terá a 

organização e as atribuições constantes em regulamento 
expedido pelo mesmo Tribunal. 

Art. 268 -O Quadro de Servidores da Secretaria é o fixado 
em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante 
proposta de Tribunal de Alçada. 
Art. 269 -A nomeação para os cargos integrantes do Quadro 

a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente 
de Tribunal de Alçada, de acordo com as condições e a forma 

/ 
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de provimento estabelecidas em lei, observado o disposto nos 
arts. 309 e 310 desta lei. 

Capítulo IV 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar 

Art. 270- A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar terá 
a organização e as atribuições constantes em Regulamento 
expedido pelo respectivo Tribunal. 
Art. 271 O Quadro dos Servidores da Secretaria do 

Tribunal de Justiça Militar, consoante proposta do Tribunal 
de Justiça Militar, observado o disposto nos artigos 309 e 
310 desta lei. 

Art. 272 -A nomeação para os cargos integrantes do Quadro 
a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça Militar, de acordo com as condições e 
a forma de provimento estabelecidas em lei. 

Título III 
Dos Órgãos Auxiliares dos Juizos 

Capítulo I 
Das Secretarias do Juízo 

Art. 273 - A cada Juízo de Direito corresponderá uma 
secretaria, cujas lotações serão definidas pela Corte 
Superior, mediante resolução. 

§ 1Q - Integrarão a Secretaria do Juízo os seguintes 
servidores: 

I - o Escrivão Judicial; 
II - o Escrevente Judicial. 
§ 2Q -Nas comarcas onde houver Vara Privativa da Infância 

e da Juventude, terá ela Secretaria do Juízo específica e 
quadro de lotação de pessoal estabelecido pela Corte 
Superior, mediante resolução. 

Capitulo II 
Dos Serviços Auxiliares da Justiça 

Art. 274- Serão Serviços Auxiliares da Justiça os Serviços 
Auxiliares do Diretor do Foro. 
Art. 275- Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da 

Justiça serão fixados pela Corte Superior, mediante 
resolução. 
Art. 276- O provimento efetivo dos cargos f~r-se-á por ato 

do Presidente do Tribunal de Justiça e dependerá de 
aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas 
e títulos, realizado nos termos dos arts. 280 e 281 desta 
lei, respeitando-se a ordem de classificação. 
Art. 277 -Em qualquer modalidade de provimento de cargo, 

atender-se-á aos requisitos constantes na especificação da 
classe respectiva. 

Capitulo III 
Dos Auxiliares de Encargo 

Art. 278- Serão auxiliares de encargo: 
I - o Perito; 
II - o Depositário; 
III -o Síndico; 
IV- o Administrador; 
v - o Intérprete. 
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Art. 279 -Os auxiliares de encargo serão nomeados pelo 
Juiz da causa, para nela servirem, quando necessário. 

Titulo IV 
Disposições Especiais 

Capítulo I 
Dos Direitos do Servidor 

Seção I 
Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juízo e nos 

Serviços Auxiliares da Justiça 
Art. 280 -A nomeação para os cargos das Secretarias do 

Juízo e dos Serviços Auxiliares da Justiça ocorrerá após 
aprovação em concurso público, de provas ou de provas e 
títulos, obedecida a ordem de classificação. 

9 1Q -O Conselho da Magistratura, mediante provimento, 
disporá sobre a realização de concurso público e suas 
condições, observados os princípios de centralização, quando 
da abertura e da realização das provas, e de regionalização, 
quando da aplicação das provas. 

§ 2Q - Expedido o provimento a que se refere o parágrafo 
anterior, o Presidente do Tribunal de Justiça nomeará, para 
a realização do concurso. comissão composta pelo 2Q-Vice-
Presidente, que a presidirá, e por mais 2 (dois) 
Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do 
Poder Judiciário. 

Art. 281 -O nomeado tomará posse perante o 2Q-Vice-
Presidente e entrará em exercício no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, perante o Juiz Diretor do Foro da comarca 
para a qual for designado, remetendo-se cópia do respectivo 
termo á Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal de 
Justiça. 

Seção li 
Da Permuta e da Remoção dos Servidores do Foro Judicial 

Art. 282 -Os servidores do foro judicial. de cargos 
idênticos, da mesma comarca ou de comarcas de igual 
entrância, poderão permutá-los entre si, observada a 
conveniência da justiça e mediante requerimento dirigido ao 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 283 -Os servidores do foro judicial poderão requerer 
remoção para cargo idêntico, da mesma comarca ou de comarca 
de igual entrância, observada a conveniência da justiça . 

Seção III 
Das Férias 

Art. 284 -Os servidores do foro judicial farão jus a 
férias anuais de 30 (trinta) dias, observado o inciso IX do 
art. 71 desta lei. 

Art. 285 -Será vedada a acumulação de férias, salvo se 
motivada por necessidade do serviço. 

Seção IV 
Das Licenças 

Art. 286 -Ao 2Q-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
caberá conceder 1 icença aos servidores da Justiça de 
Primeira Instância, ouvindo previamente, sempre que possível 
e necessário, o Diretor do Foro. 
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Art. 287 A licença para tratar de interesses 
particulares, requerida por servidor. somente poderá ser 
concedida após 2 (dois) anos de efetivo exercício e terá a 
duração máxima de 2 (dois) anos, vedadas a prorrogação e a 
renovação dentro dos 3 (três) anos seguintes ao seu término. 
Art. 288- A licença para tratar de interesses particulares 

poderá ser revogada no interesse da justiça, facultando-se, 
outrossim, ao servidor licenciado retornar ao serviço a 
qualquer tempo, mediante desistência do restante da licença. 

Parágrafo único - O requerente aguardará a concessão da 
licença no exercício do cargo. 

Seção v 
Das Férias-Prêmio e das Pensões 

Art. 289 -A cada decênio de efetivo exercício de serviço 
público, o servidor terá direito a férias-prêmio de 6 (seis) 
meses, com vencimentos e vantagens do cargo, admitida sua 
conversão em espécie, por opção dele, ou, para efeito de 
aposentadoria, a contagem em dobro das férias-prêmio não-
gozadas. 

9 1Q - A manifestação da vontade para a conversão a que se 
refere este artigo poderá ser feita até a data da 
aposentadoria do servidor, requerida ou de oficio. 

§ 2Q Serão devidos ao cônjuge sobrevivente ou aos 
herdeiros necessários do servidor, no caso do falecimento 
deste, ocorrido quando na atividade, os vencimentos e as 
vantagens correspondentes a períodos de férias-prêmio não 
gozadas nem contadas em dobro. 
Art. 290 -Em caso de falecimento de servidor do Poder 

Judiciário, será devida ao cônjuge ou companheiro 
sobrevivente ou, em sua falta, aos filhos dependentes pensão 
mensal correspondente à totalidade da remuneração ou dos 
proventos do falecido, observado o disposto no§ 4Q do art. 
36 da Constituição do Estado, a qual será paga pela 
Tesouraria do Tribunal de Justiça. 

Capítulo II 
Das Restrições Funcionais 

Art. 291 -Aos servidores da Justiça de Primeira Instância 
são vedados, quando no exercício do cargo, a vinculação a 
escritório de advocacia, as atividades mercantis e pol itico-
partidárías, por estas entendida a participação em órgão de 
direção ou de ação de partido político, a candidatura a 
mandato eletivo, o exercício desse mandato e o desempenho de 
militância partidária. 
Parágrafo único - Para candidatar-se a mandato eletivo, o 

servidor afastar-se-á previamente de suas funções, nos 
termos da legislação eleitoral, por ato do 2Q-Více-
Presídente do Tribunal de Justiça. 
Art. 292 -O exercício de mandato eletivo determinará o 

afastamento do servidor, observado o art. 38 da Constituição 
da República. 

Capítulo III 
Da Incompatibilidade, do Impedimento e da Suspeição 
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Art. 293 -Não podem servir no foro judicial de um mesmo 
Juízo servidores parentes consangüíneos ou afins em linha 
reta ou, na 1 inha colateral, até o segundo grau. 
Art. 294- Ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao 

Escrivão Judicial e aos Servidores dos Serviços Auxiliares 
do Diretor do Foro, aplicar-se-á o disposto nos arts. 130 e 
133 desta lei. 
Art. 295 Ao servidor do foro judicial será defeso 

praticar atos de seu ofício em que for interessado ele 
próprio, seu cônjuge, parente consangüíneo ou afim em 1 inha 
reta ou, na 1 inha colateral, até o segundo grau. 

Capítulo IV 
Da Substituição 

Art. 296 -A substituição dos servidores do foro judicial 
será feita: 

I - no caso de Escrivão Judicial: 
a) pelo Escrevente Judicial; 
b) por outro servidor que o Diretor do Foro designar; 
II - no caso de Oficial de Justiça Avaliador, por outro da 

mesma categoria; 
III - no caso dos demais ocupantes dos cargos dos Serviços 

Auxiliares da Justiça, por outro servidor designado pelo 
Diretor do Foro. 
Parágrafo único - A substituição será feita, em ordem de 

preferência, pelos seguintes servidores: 
I -Escrevente Judicial bacharel em Direito: 
II - Escrevente Judicial bacharel em Direito mais antigo, 

se houver mais de um nessa condição, ou mais idoso, se for 
idêntica a antigüidade; 
III - Escrevente Judicial mais antigo ou mais idoso, se for 

idêntica a antigüidade, se não houver bacharel em Direito. 
Art. 297 -No caso de impedimento, suspeição ou falta 

eventual de servidor, sua substituição far-se-á com a 
designação, pelo Juiz da causa, de um servidor para atuar no 
processo em curso ou no ato a ser lavrado. 
Art. 298- Na hipótese de vaga ou afastamento, o Diretor do 

Foro designará substituto para o exercício do cargo, 
enquanto persistir a vacância ou durar o afastamento, 
obedecida a precedência do art. 298 e submetendo-se o ato à 
aprovação do 2Q-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 

Título v 
Dos Deveres e das Atribuições do Servidor em Geral 

Art. 299- Ao servidor em geral incumbirá: 
I - manter a repartição aberta e ali permanecer nos dias 

úteis, de segunda a sexta-feira, das 12 (doze) às 18 
(dezoito) horas; 
II - manter o arquivo em ordem e adotar livro-índice ou 

fichário que indique alfabeticamente os nomes das partes; 
III - adotar livros padronizados de acordo com os modelos 

oficiais e escriturados após cumpridas as exigências legais; 
IV - guardar e conservar, com todos os requisitos de 

segurança, os autos judiciais e os livros em seu poder; 
V- redigir os atos do ofício em estilo correto, conciso e 

claro; 
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VI renovar, à própria custa, ato ou diligência 
invalidados por culpa sua, sem prejuízo da pena em que possa 
estar incurso; 
VII - fornecer ao interessado recibo de documentos e outros 

papéis que lhe forem entregues em razão do oficio; 
VIII- fiscalizar a arrecadação de tributos. expedindo guia 

para recol8imento, quando for o caso; 
IX - fornecer ao interessado, no prazo max1mo de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo motivo justificado. certidão 
ou informação que ele solicitar. 

Art. 300- São deveres do servidor em geral: 
I - residir na localidade onde prestar serviços, sob pena 

de sanção disciplinar; 
II - manter comportamento irrepreensível e exercer, com 

probidade, suas funções; 
III - tratar o advogado e as partes com urbanidade e 

atendê-los com solicitude. 
Art. 301 -O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de 

Primeira Instância é o constante na legislação que contém os 
Planos de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário, sendo 
a lotação e as atribuições dos cargos que o compõem 
estabelecidas em resolução da Corte Superior. 

Título VI 
Da Disciplina do Servidor em Geral 

Art. 302- São penas disciplinares aplicáveis ao servidor: 
I - advertência; 
II - censura; 
III - suspensão de até 3 (três) meses. 
§ 1Q -A decisão que impuser pena disciplinar, tornando-se 

definitiva, será anotada na matrícula do faltoso, a fim de 
pesar como nota desabonadora em promoção. 

§ 2Q - A pena de advertência pode ser imposta verbalmente 
ou por carta confidencial e não ficará consignada na 
matricula do faltoso. 

§ 3Q - Não se dará certidão de pena anotada, senão com 
ordem expressa do Presidente do Conselho da Magistratura ou 
do Corregedor-Geral de Justiça, para fim justificado. 
Art. 303 Serão competentes para aplicar penas 

disciplinares ao servidor da justiça o Corregedor-Geral de 
Justiça e o Juiz-Diretor do Foro da Comarca. 
Art. 304 -A imposição de pena não estará sujeita à 

gradação estabelecida no artigo anterior, devendo ser 
aplicada de acordo com a gravidade da infração, a 
repercussão no meio forense e o grau de desprestígio que 
possa trazer à justiça, levada em conta a vida particular e 
funcional do infrator. 
Art. 305- Sem prejuízo da imposição de pena disciplinar, o 

Corregedor-Geral de Justiça fornecerá ao Ministério Público 
os elementos necessários ao processo por crime ou 
contravenção. 
Art. 306- Não será imposta pena disciplinar se, pelo mesmo 

fato, já houver sido disciplinarmente punido o infrator, 
devendo ser comunicada à Corregedoria-Geral de Justiça. para 
os fins deste artigo, toda falta punida. 
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Art. 307- O processo para aplicação de pena disciplinar ao 
servidor de Justiça obedecerá, no que couber, às normas 
contidas nos arts. 180 a 185 desta lei. 

Livro VI 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

Título I 
Disposições Gerais 

Art. 308 -O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado aplica-se, supletivamente, no que couber, à 
magistratura e aos servidores do Poder Judiciário. 

Art. 309 -Os projetos de lei de interesse de Tribunal de 
Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa do 
Tribunal de Justiça, consoante proposta dos referidos 
Tribunais, serão encaminhados á Assembléia Legislativa, após 
sua aprovação pela Corte Superior. 

Art. 310- Serão vinculativas para os Tribunais de Alçada e 
de Justiça Militar as decisões normativas do Tribunal de 
Justiça sobre direitos e vantagens de seus integrantes, 
magistrados e servidores. 

Art. 311 -Serão órgãos oficiais das publicações do Poder 
Judiciário o "Diário do Judiciário" e as revistas 
"Jurisprudência Mineira" e "Julgados do Tribunal de Alçada''. 
Art. 312 -Os Desembargadores, os Servidores da Secretaria 

do Tribunal de Justiça e da Primeira Instãncia, quando 
aposentados, receberão seus proventos pela Tesouraria do 
Tribunal. 

Art. 313 -Os Juízes de Tribunal de Alçada e da Justiça 
Militar, bem como os servidores de suas respectivas 
Secretarias, quando inativos, receberão seus proventos pela 
Tesouraria desses órgãos. 

Art. 314 -Os processos remetidos aos tribunais 
protocolados no mesmo dia do recebimento ou no dia 
imediato, com publicações no "Diário do Judiciário'', 

serão 
útil 

sendo 
imediatamente distribuídos, segundo as regras de seus 
regimentos internos. 
? 1Q - Na Comarca de Belo Horizonte, as custas pertinentes 

ao preparo prévio do recurso e aquelas relativas ao retorno 
dos autos, conforme dispõem os arts. 519 e 527 do Código de 
Processo Civil, deverão ser depositadas em conta própria no 
Posto do Fórum Lafaiete do Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE -, a favor do Tribunal de Justiça ou de Tribunal de 
Alçada, observada a competência respectiva. 
? 2Q - Feitos o preparo e o pagamento do porte de retorno e 

remetido o processo à Segunda Instãncia, nele constando o 
comprovante do depósito mencionado no parágrafo anterior, a 
respectiva Tesouraria fará, nos autos, para efeito de 
distribuição e pagamento de custas e emolumentos a quem 
forem devidos, a necessária conta. 

f 3Q - Nas comarcas do interior do Estado, competirá aos 
Escrivães dos respectivos feitos fazer a remessa em conjunto 
das custas de preparo e retorno dos autos. 

f 4Q - Os preparos de Segunda Instância serão tantos 
quantos forem os recursos interpostos, sendo, porém, único o 
porte de retorno dos autos, observando-se, em tudo, o que 
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for disposto nas instruções periódicas dos Tribunais de 
Justiça e de Alçada. 
Art. 315- A Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS-

é reconhecida pelo Tribunal de Justiça como entidade 
representativa da classe dos magistrados estaduais. 
Art. 316 -O presidente da Associação dos Magistrados 

Mineiros - AMAGIS - integrará a Comissão Permanente e demais 
comissões do Tribunal de Justiça que, direta ou 
indiretamente, tratarem de assunto de interesse da 
magistratura. 
Art. 317 -A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder 

Judiciário, será diretamente subordinada à Presidência do 
Tribunal de Justiça e terá como Superintendente, não 
remunerado, um Desembargador, aposentado ou nao, cujo 
mandato coincidirá com o do Presidente que o designar. 
Art. 318 -O Tribunal de Justiça expedirá carteira de 

identidade funcional aos Desembargadores, aos Juizes de 
Direito, a seus servidores e aos da Primeira Instância, 
cabendo aos outros tribunais de 2Q grau a expedição em favor 
de seus Juizes e servidores. 

Art. 319 -Criado Tribunal de Alçada Regional, a comarca 
que o sediar passará a ser de entrância especial. 
Art. 320 -E vedado a magistrado residir em imóvel locado 

por município ou receber auxílio do poder público municipal. 
a qualquer título. 
Art. 321 -Nos dias não úteis haverá, nos tribunais e nas 

comarcas onde servir mais de um magistrado, Juiz designado 
para apreciação de medidas de natureza urgente. conforme 
dispuser o respectivo regimento interno. 
Art. 322 -As intimações que se fazem mediante publicação 

no órgão oficial do Estado poderão ser feitas em outro órgão 
de ampla circulação na comarca. 

Parágrafo único -A matéria do artigo será regulamentada 
por resolução da Corte Superior. 

Título II 
Das Disposições Transitórias 

Art. 323 -O Tribunal de Justiça fará imprimir esta lei 
para distribuição a todos os Juizes de Direito do Estado de 
Minas Gerais. 
Art. 324 -Não contará com Escrevente Judicial remunerado 

pelo Estado o Escrivão Judicial não optante. 
Art. 325 -Os tribunais efetuarão, até 30 (trinta) dias 

após a vigência desta lei, a distribuição de todos os 
processos que estejam em sua Secretaria aguardando essa 
providência. 
Art. 326 -Fica reaberto o prazo para opção previsto no 

art. 2Q da Lei nQ 9.776, de 11 de junho de 1989, por mais 
120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta lei, 
obedecidos. os critérios estabelecidos naquela norma e 
considerados válidos os requerimentos protocolados. 
Art. 327 -Até que seja instalada a Comarca de Lagoa 

Dourada, o Município de Lagoa Dourada fica integrado à 
Comarca de São João del-Rei. 
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Art. 328 -Até a elaboração da disciplina prevista no art. 
99 desta lei, prevalecerá o disposto na Resolução nQ 135, de 
11 de agosto de 1989, baixada pela Corte Superior. 
Art. 329- Para atender às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial, no valor de R$1.661, 19 (mil seiscentos e sessenta 
e um reais e dezenove centavos), observado o disposto no 
art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 330 -Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 
data de sua publicação. 

Art. 331 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo I 

(a que se refere o f 1Q do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
, de de 1995) 

Segunda Instância 
1 -Tribunal de Justiça 39 Desembargadores 
2 - Tribunal de Alçada 47 Juizes 
3- Tribunal de Justiça Militar 5 Juizes 

Primeira Instância 
Classificação das Comarcas: 

I - Entrância Especial 
NQ de Juízes 

- Belo Horizonte ........................ 112 
II - Entrância Final 

1- Alfenas ................................ 2 
2 - Araguari ............................... 4 
3 - Barbacena .............................. 5 
4 - Bet i m .................................. 6 
5- Caratinga .............................. 3 
6 - Cataguases ............................. 3 
7 - Conselheiro Lafaiete ................... 4 
8 - Contagem .............................. 12 
9 - Coronel Fabriciano ..................... 3 
10 - Curve lo ............................... 2 
11- Diamantina ............................ 2 
12 - Di v i nópo 1 i s ........................... 7 
13 - Formiga ............................... 3 
14 Governador Valadares ................. 10 
15 - I pa t i nga .............................. 6 
16 - Itabira ............................... 3 
17 - Itajubá ............................... 3 
18 - Itaúna ................................ 3 
19 - Ituiutaba .................. · · · · · · · · · · .4 
20 - João Monlevade ........................ 2 
21 - Juiz de Fora ......................... 18 
22 - Lavras ................................ 3 
23 - Manhuaçu .............................. 3 
24 - Montes Claros ......................... 8 
25 - Mur i aé ................................ 3 
26 - Nova L i ma ............................. 2 
27 - 01 iveira .............................. 1 
28 - Ouro Preto ............................ 2 
29 - Pará de Minas ......................... 3 
30 - Passos ................................ 4 

r 
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31 -Patos de Minas ........................ 3 
32- Poços de Caldas ....................... 6 
33- Ponte Nova ............................ 3 
34 - Pouso A 1 egre .......................... 4 
35 - Santa Luzia ........................... 3 
36- São João del-Rei ...................... 3 
37 - São Sebastião do Paraiso .............. 2 
38 - Sete Lagoas ........................... 5 
39- Teófilo Otôni ......................... 6 
40 - Três Corações ......................... 3 
41 - Ubá ................................... 3 
42 - Uberaba .............................. 10 
43 - Uberlândia ........................... 12 
44 - Vargi nha .............................. 4 
45 - Viçosa ................................ 3 

III - Entrância Intermediária 
1 - Abaeté ................................. 1 
2 - Abre-Campo ............................. 1 
3- Águas Formosas ......................... 1 
4 - A i marés ................................ 1 
5 - Aiuruoca ............................... 1 
6- Além Paraíba ........................... 2 
7 - A 1 menara ............................... 2 
8 - Andrelândia ............................ 1 
9 - Araçua í ................................ 2 
10 - Arcos ................................. 1 
11 - Araxá ................................. 2 
12 - Bambu i ................................ 1 
13 - Barão de Cocais ....................... 1 
14- Boa Esperança ......................... 1 
15 - Boca i úva .............................. 2 
16 - Bom Despacho .......................... 1 

I 

17 - Bom Sucesso ........................... 1 
18 - Bras i 1 ia de Minas ..................... 1 
19- Brasópolis ............................ 1 
20 - Caeté ................................. 1 
21 - Caldas ................................ 1 
22 - Cambuí ................................ 1 
23 - Campanha .............................. 1 
24 - Campina Verde ......................... 1 
25 - Campo Belo ............................ 2 
26 - Cape 1 i nha ............................. 1 
27 - Caranda i .............................. 1 
28 - Carangol a ............................. 2 
29 - C~ r 1 ?S Chagas ......................... 1 
30 - cass1a ................................ 1 
3 1 - Caxambu ............................... 1 
32 - Conceição das A 1 agoas ................. 1 
33 - Conceição do Mato Dentro .............. 1 
34 - Congonhas ............................. 2 
35- Conselheiro Pena ...................... 1 
36- Coração de Jesus ...................... 1 
37 - Corinto ............................... 1 
38 - Coromande 1 ............................ 1 
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39 - Dores do Inda i á ....................... 1 
40 - Entre-Rios de Minas ................... 1 
41 - Espinosa .............................. 1 
42 - Francisco Sá .......................... 1 
43 - Frutal ................................ 2 
44- Grão-Mogol ............................ 1 
45 - Guanhães .............................. 1 
46 - Guaxupé ............................... 2 
47- Ibiá .................................. 1 
48 - Inhapim ............................... 1 
49 - Ipanema ............................... 1 
50 - I t ab i r i to ............................. 1 
51 - Itamarandiba .......................... 1 
52 - Itambacuri ............................ 1 
53 - I t anhandu ............................. 1 
54 - Itapecerica ........................... 1 
55 - Iturama ............................... 1 
56 - Jacinto ............................... 1 
57 - Janaúba ............................... 2 
58 - Januária .............................. 2 
59 - Jequitinhonha ......................... 1 
60- João Pinheiro ......................... 1 
61 - Lagoa Santa ........................... 2 
62 - Lamba r i ............................... 1 
63 - Leopo 1 di na ............................ 2 
64 - Machado ............................... 1 
65 - Ma 1 acacheta ........................... 1 
66 - Manga ................................. 1 
67 - Manhumirim ............................ 1 
68 - Mantena ............................... 2 
69 - Mar i a na ............................... 1 
70 - Medi na ................................ 1 
71 - Minas Novas ........................... 1 
72- Monte Azul ............................ 1 
73- Monte Carmelo ......................... 2 
74 - Monte Santo de Minas .................. 1 
75 - Mutum ................................. 1 
76 Muzambi nho ............................ 1 
77 - Nanuque ............................... 2 
78 - Nova Era .............................. 1 
79- Novo Cruzeiro ......................... 1 
80 - Ouro Fino ............................. 1 
81 - Paracatu .............................. 2 
82 - Paraisópol is .......................... 1 
83- Patrocínio ............................ 2 
84 - Peçanha ............................... 1 
85 - Pedra Azul ............................ 1 
86 - Pedro Leopoldo ........................ 2 
87 - Pirapora .............................. 2 
88 - Pitangui .............................. 2 
89 - p i u í .................................. 2 
90 - Porteirinha ........................... 1 
91 - Prata ................................. 1 
92 - Presidente Olegário ................... 1 
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93 - Rau 1 Soares o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

94 - Resp 1 endor o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

95 - Rio Casca o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

96 - R i o Novo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

97 - Rio Pardo de Minas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

98 - Rio Pomba o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

99 - Sabará o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

100 - Sabi nópol i s .......................... 1 
101 - Sacramento o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

102 - Sal i nas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

103- Santa Bárbara o o o o o o o o o o o 00 o o o o o o o o o o o 1 

104- Santa Maria do Suaçuí o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

105 - Santa Rita do Sapucaí o o o o o o o o o o o o o o o 
0

2 

106- Santo Antônio do Monte o o o o o o o o O o o o o o o 1 

107- Santos Dumont o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 2 

108 - São Domingos do Prata o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

109- São Francisco o o o o o o 00 o o o o o o o o o o o o o o o 02 

110 São Gonçalo do Sapucaí o o o o o o o o ooo o o o o 1 

11 1 - São Gotardo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

112- São João Nepomuceno 00 o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

113- São Lourenço o o o o o o o o o o o o 00 o o o o o o o o o o 02 

114 - Serro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

115- Taiobeiras ooooooooooooooooooooooooooo1 

116 Tarumirim oooooooooooooooooooooooooooo1 

1 17 - Timóteo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 

118 - Três Pontas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

119 - Tupaci guara o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

120 Unaí o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 2 

121 - Virginópol is o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 1 

122- Visconde do Rio Branco o o o o o o o o o o o o o o o2 

IV - Entrância Inicial 
1 - ~çucena o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

2 - Agua Boa o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

3 - A 1 p i nópo 1 i s o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

4 - Alto Rio Doce o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

5 - A 1 v i nópo 1 i s o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

6 - Andradas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

7 - Areado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

8 - A ri nos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

9 - Baependi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

10 - Barroso o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

11 - Be 1 o V a 1 e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

12 - Bicas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

13 - Bonfim o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

14- Bonfinópolis de Minas o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

15 - Borda da Mata o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

16 - Bote 1 h os o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

17 - Brumadinho o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 01 

18 - Bueno Brandão o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

19 - Buenópol is o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

20 - Bur i tis o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

21 - Cabo verde o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

22- Cachoeira de Minas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

23 - Camanduca i a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 
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24 - Cambuqu i r a ............................ 1 
25 - Campestre ............................. 1 
26 - Campos Gera i s ......................... 1 
27 - Candeias .............................. 1 
28 - Canápo 1 i s ............................. 1 
29 - Cap i nópo 1 i s ........................... 1 
30- Carmo da Mata ......................... 1 
31 - Carmo de Minas ........................ 1 
32- Carmo do Cajuru ....................... 1 
33 - Carmo do Paranaíba .................... 1 
34 - Carmo do Rio Claro .................... 1 
35-Cláudio ............................... l 
36- Conceição do Rio Verde ................ 1 
37 - Conquista ............................. 1 
38 - Coroaci ............................... 1 
39 - Cristina .............................. 1 
40 - Di v i no ................................ 1 
41 - Elói Mendes ........................... 1 
42-Ervália ............................... l 
43 - Esmera 1 das ............................ 1 
44 - Espera Feliz .......................... 1 
45 - Estrela do Sul ........................ 1 
46 - Eugenópo 1 i s ........................... 1 
47 - Extrema ............................... 1 
48 - Ferros ................................ 1 
49 - Ga 1 i 1 é i a .............................. 1 
50 - Guapé ................................. 1 
51- Guaranésia ............................ 1 
52 - Guarani ............................... 1 
53 - Ibiraci ............................... 1 
54 - I b i r i t é ............................... 1 
55 - Igarapé ............................... 1 
56 - Iguatama .............................. 1 
57 - Itaguara .............................. 1 
58 - Itamogi ............................... 1 
59 - I t amon te .............................. 1 
60 - Itanhomi .............................. 1 
6 1 I t aob i m ............................... 1 
62 - Itapagipe ............................. 1 
63 - I t um i r i m .............................. 1 
64 - Jabut icatubas ......................... 1 
65 - Jacu i ................................. 1 
66 - Jacut i nga ............................. 1 
67 - Jequer i ............................... 1 
68- Lagoa da Prata ........................ 1 
69- Lagoa Dourada ......................... 1 
70 - Laj i nha ............................... 1 
71 - Lima Duarte ........................... 1 
72 - Luz ................................... 1 
73 - Mar de Espanha ........................ 1 
74 - Mateus Leme ........................... 1 
75 - Mat ias Barbosa ........................ 1 
76 - Matozinhos ............................ 1 
77 - Mercês ................................ 1 
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78- Mesquita ............ · · · 1 
79- Mirabela ::::::::::::::: ............... 1 
80 - Miradouro ............................. 1 
81 - Mira í ................................. 1 
82 - Montalvânia ........................... 1 
83- Monte Alegre de Minas ................. 1 
84 - Monte Belo ............................ 1 
85 - Monte Sião ............................ 1 
86 - Morada Nova de Minas .................. 1 
87 - Natércia .............................. 1 
88 - Nepomuceno ............................ 1 
89- Nova Resende .......................... 1 
90 - Nova Serrana .......................... 1 
91 - Ouro Branco ........................... 1 
92 - Padre Paraíso ......................... 1 
93 - Pa 1 ma ................................. 1 
94 - Paraguaçu ............................. 1 
95 - Paraopeba ............................. 1 
96 - Passa-Quatro .......................... 1 
97 - Passa-Tempo ........................... 1 
98 - Pedralva .............................. 1 
99 - Perdizes .............................. 1 
100 - Perdões .............................. 1 
101 - Pi ranga .............................. 1 
102 - Pirapetinga .......................... 1 
103 - Poço Fundo ........................... 1 
104 - Pompéu ............................... 1 

/ 
105 - Prados ............................... 1 
106 - Pratápol i s ........................... 1 
107- Resende Costa ........................ 1 
108- Ribeirão das Neves ................... 1 
109 - Rio Paranaíba ........................ 1 
110- Rio Piracicaba ....................... 1 
111 - Rio Preto ............................ 1 
112 - Rio Vermelho ......................... 1 
113- Santa Maria de Itabira ............... 1 
114- Santa Rita de Caldas ................. 1 
115 - Santa Vitória ........................ 1 
116- São Gonçalo do Abaeté ................ 1 
117- São João da Ponte .................... 1 
118- São João do Paraíso .................. 1 
119- São João Evangelista ................. 1 
120 - São Romão ............................ 1 
121 - São Roque de Minas ................... 1 
122- São Tomás de Aquino .................. 1 
123 - Senador Firmino ...................... 1 
124 - Si 1 v i anópo 1 i s ........................ 1 
125 - Teíxeiras ............................ 1 
1 26 - Ti r os ................................ 1 
127 - Tombos ............................... 1 
128 - Três Marias .......................... 1 
129 - Várzea da Palma ...................... 1 
130 - Vazante .............................. 1 
131 - Vespas i ano ........................... 1 
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(a que se refere o § 1Q 
de 

- Abaeté 

2 - Abre-Campo 

3 - Açucena 

4 - Água Boa 

5 - Águas Formosas 

6 - Aimorés 
7- Aiuruoca 

8 - Além Paraíba 

9 - Alfenas 

10- Almenara 

1 1 - A 1 p i nópo 1 i s 
12 - Alto Rio Doce 

13 - Alvinópol is 

14 - Andradas 

15 - Andrelândia 

365 

Anexo II 
do art. 7Q da Lei Complementar ng 

de 1995) 
Abaeté - Cedro 
do Abaeté e 
Paineiras 
Abre-Campo -
Caputira -
Matipó - Santa 
Margarida 
e Sericita 
Açucena e Belo 
Oriente 
Água Boa e São 
Sebastião do 
Maranhão 
Águas Formosas -
Bertópol is -
Fronteira dos 
Vales -
Maxaca 1 i s 
e Umburatiba 
Aimorés 
Aiuruoca -
Bocaina de Minas 
- Carvalhos -
Liberdade-
Passa-Vinte -
Seritinga e 
Serranos 
Além Paraíba -
Santo Antônio do 
Aventureiro e 
Volta Grande 
Alfenas e 
Serrania 
Almenara -
Bandeira -
Divisópolis-
Mata Verde -
Palmópolis- Rio 
do Prado e Rubim 
Alpinópolis 
A 1 to R i o Doce e 
Cipotânea 
Alvinópolis e 
Dom Silvério 
Andradas e 
Ibitíúra de 
Minas 
Andrelândia -
Arantina- Bom 
Jardim de Minas 
- Carrancas -
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16 - Araçuaí 

17 - Araguari 

18 - Araxá 
19 - Arcos 
20 - Areado 

21 - Arinos 
22 - Baependi 

23 - Bambuí 

24 - Barão De Cocais 

25 - Barbacena 

26 - Barroso 
27 - Belo Horizonte 
28 - Belo Vale 
29 - Betim 
30 - Bicas 

31 - Boa Esperança 

Madre de Deus de 
Minas 
- Minduri -
Piedade do Rio 
Grande e São 
Vicente de Minas 
Araçuaí -
Coronel Murta -
Itinga e Virgem 
da Lapa 
Araguari e 
Indianópolis 
Araxá e Tapira 
Arcos e Pains 
Areado -
Alterosa 
e Divisa Nova 
Arinos e Urucuia 
Baependi -
Cruzília e São 
Tomé das Letras 
Bambuí -
Medeiros 
e Tapiraí 
Barão de Cocais 
e Bom Jesus do 
Amparo 
Barbacena -
Alfredo 
Vasconcelos -
Antônio Carlos -
Bias Fortes -
Desterro do Melo 
- I be r t ioga -
01 i vei r a Fortes 

Paiva -
Ressaquinha -
Santa Bárbara do 
Tugúrio -
Santana do 
Garambéu - Santa 
R i ta dO 
Ibitipoca e 
Senhora dos 
Remédios 
Barroso 
Belo Horizonte 
Belo Vale 
Betim 
Bicas - Guarará 

Maripá de 
Minas e Pequeri 
Boa Esperança -
Coqueiral e 
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32 - Bocaiúva 

33 - Bom Despacho 

34 - Bom Sucesso 

35 - Bonfim 

36- Bonfinópolis de Minas 

37 - Borda da Mata 
38 - Botelhos 
39- Brasília De Minas 

40- Brasópolis 

41 - Brumadinho 

42 - Bueno Brandão 

43 - Buenópol is 

44 - Buritis 

45 Cabo Verde 
46 -Cachoeira De Minas 

47 - Caeté 

48 - Caldas 
49 - Camanducaia 

50 - Cambuí 

51 - Cambuquira 
52 - Campanha 

I 1 i c í nea 
Bocaiúva - Claro 
dos Poções -
Engenheiro 
Navarro e 
Francisco Dumont 
Bom Despacho e 
Moema 
Bom Sucesso -
Ibituruna -
Santo Antônio do 
Amparo e São 
Tiago 
Bonfim -
Crucilândia-
Piedade dos 
Gerais e Rio 
Manso 
Bonfinópolis de 
Minas 
Borda da Mata 
Botelhos 
Brasília de 
Minas 
e Ubaí 
Brasópol is e 
Piranguinho 
Brumadinho e 
Moeda 
Bueno Brandão e 
Munhoz 
Buenópolis-
Augusto de Lima 
e Joaquim 
Fel i cio 
Burítis e 
Formoso 
Cabo Verde 
Cachoeira de 
Minas 
Caeté - José de 
Melo e Taquaraçu 
de Minas 
Caldas 
Camanducaia e 
Itapeva 
Cambuí - Bom 
Repouso -
Córrego 
do Bom Jesus e 
Senador Amaral 
Cambuquira 
Campanha e 
Monsenhor Paulo 
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53 - Campestre 

54 - Campina Verde 
55 Campo Belo 

56 - Campos Gerais 

57- Canápolis 

58 - Candeias 
59- Capelinha 
60- Capinópolis 

61 - Carandaí 

62 - Carangola 

63 - Caratinga 

64 - Carlos Chagas 
65 - Carmo da Mata 
66 - Carmo de Minas 

67 - Carmo do Cajuru 
68 - Carmo do Paranaíba 

69 - Carmo do Rio Claro 

70 - Cássía 

71 - Cataguases 

Campestre e 
Bandeira do Sul 
Campina Verde 
Campo Belo -
Aguanil -
Cristais e 
Santana do 
Jacaré 
Campos Gerais e 
Campo do Meio 
Canápol is e 
Central i na 
Candeias 
Capelinha 
Capinópol is -
Cachoeira 
Dourada 
e Ipíaçu 
Carandaí -
Capela Nova e 
Caranaíba 
Carangola -
Faria Lemos -
Fervedouro 
e São Francisco 
do Glória 
Caratinga -Bom 
Jesus do Galho -
Córrego Novo -
Entre-Folhas -
Santa Bárbara do 
Leste - Santa 
Rita de Minas e 
Ubaporanga 
Carlos Chagas 
Carmo da Mata 
Carmo de Minas -
Dom Viçoso e 
Soledade de 
Minas 
Carmo do Cajuru 
Carmo do 
Paranaíba 
Carmo do Rio 
Claro e 
Conceição 
da Aparecida 
Cássia -
Capetinga e 
Delfinópolis 
Cataguases -
Astolfo Dutra -
Dona 
Eusébia -
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72 - Caxambu 
73 - Cláudio 
74 - Conceição Das Alagoas 

Itamarat i de 
Minas e Santana 
de Cataguases 
Caxambu 
Cláudio 
Conceição das 
Alagoas e 
Pirajuba 

75 - Conceição do Mato Dentro Conceição do 
Mato Dentro -
Congonhas do 
Norte - Dom 
Joaquim e Morro 
do Pilar 

76 - Conceição do Rio Verde Conceição do Rio 

77 - Congonhas 
78 - Conquista 
79 - Conselheiro Lafaiete 

80- Conselheiro Pena 

81 - Contagem 
82 - Coração de Jesus 

83 Corinto 

84 - Coroaci 

85 - Coromandel 

86 - Coronel Fabriciano 

87 - Cristina 

88 - Curvelo 

Verde 
Congonhas 
Conquista 
Conselheiro 
Lafaiete - Casa 
Grande - Catas 
Altas da Noruega 
- Cristiano 
Otôni 

Itaverava -
Lamim -
Queluzito -
Rio Espera e 
Santana 
dos Montes 
Conselheiro Pena 
- Alvarenga e 
Tumiritinga 
Contagem 
Coração de Jesus 
- I b i a i e Lagoa 
dos Patos 
Corinto e Santo 
H i pól ito 
Coroaci -
Marilac 
- Nacip Raydan e 
Virgolândia 
Coromandel e 
Abadia dos 
Dourados 
Coronel 
Fabriciano e 
Antônio Dias 
Cristina e Maria 
da Fé 
Curvelo -
Felixlândia-
Inimutaba -
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89 - Diamantina 

90 - Divino 
9 1 - o i v i nópo 1 i s 
92 - Dores do Indaiá 

93 - Elói Mendes 
94 - Entre-Rios de Minas 

95- Ervália 

96 - Esmeraldas 
97- Espera Feliz 

98 - Espinosa 

99 - Estrela do Sul 

100- Eugenópolis 

101 - Extrema 
102 - Ferros 

103 - Formiga 

104 - Francisco Sá 

105 - Fruta 1 

Morro 
da Garça e 
Presidente 
Juscelino 
Diamantina -
Couto de 
Magalhães de 
Minas - Datas 
- Felício dos 
Santos - São 
Gonçalo 
do Rio Preto 
- Gouveia 
- Monjolos -
Presidente 
Kubitschek e 
Senador 
Modestino 
Gonçalves 
Divino 
Divinópolis 
Dores do Indaiá 
- Estrela do 
Inda i á 
- Quartel Geral 
e Serra da 
Saudade 
Elói Mendes 
Entre-Rios de 
Minas - Desterro 
de Entre Rios -
Jeceaba e São 
Brás do Suaçuí 
Ervália e 
Araponga 
Esmeraldas 
Espera Feliz-
Caiana e Caparaó 
Espinosa e 
Mamonas 
Estrela do Sul -
Cascalho Rico e 
Grupiara 
Eugenópo 1 i s e 
Antônio Prado de 
Minas 
Extrema e Toledo 
Ferros e 
Carmésia 
Formiga e 
Pimenta 
Francisco Sá e 
Capitão Enéias 
Frutal -
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106- Galiléia 

107 - Governador Valadares 

108 - Grão-Mogol 

109 - Guanhães 

110 - Guapé 
111 - Guaranésia 
112- Guarani 

113- Guaxupé 

114- Ibiá 

115- Ibiraci 

116- Ibirité 
117 - Igarapé 
118 - Iguatama 
119- Inhapim 

120 - Ipanema 

121- Ipatinga 
122 - Itabira 
123 - Itabirito 
124 - Itaguara 
125 - Itajubá 

126 - Itamarandiba 

127 - Itambacuri 

Comendador 
Gomes -
Fronteira 
e Planura 
Galiléia e 
Divino 
das Laranjeiras 
Governador 
Valadares -
Alpercata - Frei 
Inocêncio e 
Matias Lobato 
Grão-Mogol -
Botumirim e 
Cristál ia 
Guanhães -
Braúnas -
Dores de 
Guanhães 
e Senhora do 
Porto 
Guapé 
Guaranésia 
Guarani e 
Piraúba 
Guaxupé e São 
Pedro da União 
Ibiá - Campos 
Altos e Pratinha 
Ibiraci e 
Claraval 
Ibirité 
Igarapé 
Iguatama 
Inhapim - Dom 
Cavati - Iapu e 
São João do 
Oriente 
Ipanema -
Conceição de 
Ipanema e 
Pocrane 
Ipatinga e Ipaba 
Itabira 
Itabirito 
Itaguara 
Itajubá - Delfim 
Moreira 
- Marmelópolis-
Piranguçu e 
Venceslau Brás 
Itamarandiba e 
Carbonita 
Itambacuri -
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128 - Itamogi 
129 - Itamonte 

130 - Itanhandu 

131 - Itanhomi 

132 - Itaobim 
133- Itapajipe 

134 - Itapecerica 

135 - Itaúna 

136 - Ituiutaba 

137 - Itumirim 

138 - Iturama 

139 - Jabuticatubas 

140 - Jacinto 

141 - Jacu i 

142 - Jacutinga 

143 - Janaúba 
144 - Januária 

145 - Jequeri 
146 - Jequitinhonha 

Campanário -
Frei Gaspar -
Jampruca 
- Nova Módica -
Pescador e São 
José do Divino 
Itamogi 
Itamonte e 
A lagoa 
Itanhandu e 
Virgínia 
Itanhomi e 
Capitão Andrade 
Itaobim 
Itapajipe e São 
Francisco de 
Sales 
It apecer i c a -
Camacho - Pedra 
do Indaiá e São 
Sebastião do 
Oeste 
Itaúna e 
Itatiaiuçu 
Ituiutaba e 
Gurinhatã 
Itumirim - Ingai 
e Itutinga 
Iturama -
Carneirinho e 
Limeira do Oeste 
Jabuticatubas e 
Santana do 
Riacho 
Jacinto -
Jordânia -Salto 
da Divisa -
Santa Maria do 
Sa 1 to e Santo 
Antônio do 
Jacinto 
Jacui e 
Fortaleza 
de Minas 
Jacutinga e 
Albertina 
Janaúba e Jaiba 
Januária -
Itacarambi e 
Pedras de Maria 
da Cruz 
Jequeri 
Jequitinhonha -
F e 1 i sburgo e 
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147 - João Monlevade 
148 - João Pinheiro 
149 - Juiz de Fora 

150 - Lagoa da Prata 

151 - Lagoa Dourada 
152 - Lagoa Santa 
153- Lajinha 

154 - Lambari 

155 - Lavras 

156 - Leopoldina 

157 - Lima Duarte 

158 - Luz 

159 - Machado 

160 - Malacacheta 
161 - Manga 

162 - Manhuaçu 

163 - Manhumirim 

164 - Mantena 

165 - Mar de Espanha 

Joaíma 
João Monlevade 
João Pinheiro 
Juiz de Fora -
Belmiro Braga -
Chácara e 
Coronel Pacheco 
Lagoa da Prata e 
Japaraíba 
Lagoa Dourada 
Lagoa Santa 
Lajinha- Chalé 
e São José do 
Mantimento 
Lambari -
Jesuânia e 
Olímpio Noronha 
Lavras - Ijaci -
Luminárias e 
Ribeirão 
Vermelho 
Leopoldina -
Argirita -
Laranjal e 
Recreio 
Lima Duarte -
Olaria e Pedro 
Teixeira 
Luz e Córrego 
Danta 
Machado e 
Carvalhópol is 
Malacacheta 
Manga e Matias 
Cardoso 
Manhuaçu -
Santana do 
Manhuaçu - São 
João do Manhuaçu 
e Simonésia 
Manhumirim -
Durandé e 
Presidente 
Soares 
Mantena -
Central 
de Minas 
- Itabirinha de 
Mantena - Mendes 
Pimentel e São 
João do 
Manteninha 
Mar de Espanha -
Chiador e 

373 

/ 
T 



166 - Mariana 

167 - Mateus Leme 

168 - Matias Barbosa 

169 - Matozinhos 

170 - Medina 

171 - Mercês 
172 - Mesquita 

173 - Minas Novas 

174 - Mirabela 

175 - Miradouro 

176 - Mirai 
177 - Montalvânia 
178 - Monte Alegre de Minas 

179 - Monte Azul 

180 - Monte Belo 
181 - Monte Carmelo 

182 - Monte Santo de Minas 

183 - Monte Sião 
184 - Montes Claros 

185 - Morada Nova de Minas 

186 - Muriaé 

Senador 
Cortes 
Mariana e Diogo 
de Vasconcelos 
Mateus Leme e 
Juatuba 
Matias Barbosa -
Santana do 
Deserto e Simão 
Pereira 
Matozinhos -
Capim Branco e 
Prudente de 
Morais 
Medina e 
Comercinho 
Mercês 
Mesquita -
Joanésia e 
Santana do 
Paraíso 
Minas Novas -
Berilo- Chapada 
do Norte -
Francisco Badaró 
e Turmalina 
Mirabela e 
Lontra 
Miradouro e 
Vi eiras 
Mirai 
Montalvânia 
Monte Alegre de 
Minas 
Monte Azul e 
Mato Verde 
Monte Belo 
Monte Carmelo -
Douradoquara -
Iraí de Minas -
Nova Ponte e 
Romaria 
Monte Santo de 
Minas e 
Arceburgo 
Monte Sião 
Montes Claros -
Itacambira e 
Juramento 
Morada Nova de 
Minas e 
Biquinhas 
Muriaé e 
Patrocínio do 
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187 - Mutum 
188 - Muzambínho 

189 - Nanuque 

190 - Natércia 

191 - Nepomuceno 
192 - Nova Era 
193 - Nova Lima 

194 - Nova Resende 

195 - Nova Serrana 

196 - Novo Cruzeiro 

197 - 01 ivei ra 

198 - Ouro Branco 
199 - Ouro Fino 

200 - Ouro Preto 
201 - Padre Paraíso 

202 - Palma 

203 - Paracatu 
204 - Pará de Minas 

205 - Paraguaçu 
206- Paraisópolis 

207 - Paraopeba 

Muríaé 
Mutum 
Muzambínho e 
Juruaia 
Nanuque e Serra 
dos Aimorés 
Natércia e 
Conceição 
das Pedras 
Nepomuceno 
Nova Era 
Nova Lima -
Raposos e 
Rio Acima 
Nova Resende e 
Bom Jesus da 
Penha 
Nova Serrana -
Araújos e 
Perdigão 
Novo Cruzeiro e 
Itaipé 
01 ivei ra -
Carmópolis 
de Minas e São 
Francisco de 
Paula 
Ouro Branco 
Ouro Fino e 
I nconf i dentes 
Ouro Preto 
Padre Paraíso -
Caraí e Catuji 
Palma e Barão do 
Monte Alto 
Paracatu 
Pará de Minas -
Florestal -
Igaratinga -
Onça do Pítangui 
- Pequi - São 
Gonçalo do Pará 
e São José da 
Varginha 
Paraguaçu e Fama 
Paraisópolis-
Conceição dos 
Ouros -
Consolação -
Gonçalves 
e Sapucaí-Mirim 
Paraopeba -
Araçaí -
Caetanópolis e 
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208 - Passa-Quatro 
209 - Passa-Tempo 

210 - Passos 

211 -Patos de Minas 

212 - Patrocínio 

213 - Peçanha 

214 - Pedra Azul 

215 - Pedralva 

216 - Pedro Leopoldo 
217 - Perdizes 

218 - Perdões 

219 - Piranga 

220 - Pirapetinga 

221 - Pirapora 

222 - Pitangui 

223 - Piuí 

224 - Poço Fundo 
225 - Poços de Caldas 
226 - Pompéu 

Cordisburgo 
Passa-Quatro 
Passa-Tempo e 
Piracema 
Passos e São 
João Batista do 
Glória 
Patos de Minas e 
Lagoa Formosa 
Patrocínio -
Cruzeiro da 
Fortaleza 
- Guimarânia e 
Serra 
do Sa 1 itre 
Peçanha - São 
José do Jacuri e 
São Pedro do 
Suaçuí 
Pedra Azul -
Águas Vermelhas 
e André 
Fernandes 
Pedralva e São 
José do Alegre 
Pedro Leopoldo 
Perdizes -
Pedrinópolis e 
Santa Juliana 
Perdões e Cana 
Verde 
Piranga - Porto 
Firme -
Presidente 
Bernardes e 
Senhora de 
Oliveira 
Pirapetinga e 
Estrela D'Alva 
Pirapora -
Buritizeiro e 
Jequitaí 
Pi tangui -
Conceição do 
Pará - Leandro 
Ferreira -
Maravilhas-
Martinho Campos 
e Papagaios 
Piuí -Capitólio 
e Doresópo 1 i s 
Poço Fundo 
Poços de Caldas 
Pompéu 
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227 - Ponte Nova 

228 - Porteirinha 

229 - Pouso Alegre 

230 - Prados 

231 - Prata 
232- Pratápolis 

233 - Presidente Olegário 

234 - Raul Soares 
235 - Resende Costa 

236 - Resplendor 

237 - Ribeirão das Neves 

238 - Rio Casca 

239 - Rio Novo 
240 - Rio Paranaíba 

241 - Rio Pardo de Minas 

242 - Rio Piracicaba 

243 - Rio Pomba 

244 - Rio Preto 

Ponte Nova -
Acaiaca - Amparo 
da Serra - Barra 
Longa -
Guaraciaba 
- Piedade de 
Ponte Nova - Rio 
Doce - Santa 
Cruz do 
Escalvado e 
Urucânia 
Porteirinha e 
Riacho dos 
Machados 
Pouso Alegre -
Estiva -
Congonhal 
e Senador José 
Bento 
Prados e Dores 
de Campos 
Prata 
Pratápolis e 
Itaú de Minas 
Presidente 
Olegário -
Lagamar e Lagoa 
Grande 
Raul Soares 
Resende Costa e 
Coronel Xavier 
Chaves 
Resplendor -
Itueta e Santa 
Rita do Itueto 
Ribeirão das 
Neves 
Rio Casca -
Santo Antônio do 
Grama e São 
Pedro dos Ferros 
Rio Novo e Piau 
Rio Paranaíba e 
Arapuá 
Rio Pardo de 
Minas e 
Montezuma 
Rio Piracicaba e 
Bela Vista de 
Minas 
Rio Pomba -
Silveirânia e 
Tabuleiro 
Rio Preto e 
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245 - Rio Vermelho 
246 - Sabará 
247- Sabinópolis 

248 - Sacramento 
249 - Sa 1 i nas 

250 - Santa Bárbara 

251 - Santa Luzia 

Santa 
Rita do 
Jacutinga 
Rio Vermelho 
Sabará 
Sabinópolis-
Materlândia e 
Paulistas 
Sacramento 
Sa 1 i nas e 
Rubel ita 
Santa Bárbara e 
São Gonçalo do 
Rio Abaixo 

252 - Santa Maria de Itabira Santa Luzia 
Santa Maria de 
Itabira 

253 - Santa Maria do Suaçuí 

254 - Santa Rita de Caldas 

255 - Santa Rita do Sapucaí 

256 - Santa Vitória 
257 - Santo Antônio do Monte 

258 - Santos Dumont 

259 - São Domingos do Prata 

260 - São Francisco 

261 - São Gonçalo do Abaeté 

262 - São Gonçalo do Sapucaí 

- Itambé do 
Mato Dentro -
Passabém -
Santo Antônio do 
Rio Abaixo e São 
Sebastião 
do Rio Preto 
Santa Maria do 
Suaçuí 
e São José da 
Safira 
Santa Rita de 
Caldas e 
Ipuiúna 
Santa Rita do 
Sapucaí 

e São Sebastião 
da Bela Vista 
Santa Vitória 
Santo Antônio do 
Monte 
Santos Dumont -
Aracitaba e 
Ewbank da Câmara 
São Domingos do 
Prata 
Dionísio e São 
José do Goiabal 
São Francisco e 
Icaraí de Minas 
São Gonçalo do 
Abaeté 
São Gonçalo do 
Sapucaí 
Careaçu -
Cordislândia -
Hel iodora e 
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263 - São Gotardo 

264 - São João da Ponte 

265 - São João del-Rei 

266 - São João do Paraíso 

267- São João Evangelista 

268 - São João Nepomuceno 

269 - São Lourenço 

270 - São Romão 

271 - São Roque de Minas 

272- São Sebastião do 
Paraíso 

273 - São Tomás de Aquino 

274 - Senador Firmino 

275 - Serro 

276 - Sete Lagoas 

Turvolândia 
São Gotardo -
Matutina e Santa 
Rosa da Serra 
São João da 
Ponte e 
Varzelândia 
São João del-Rei -
Cassiterita -
Nazareno -
Ritápol is e 
Tiradentes 
São João do 
Paraíso 
São João 
Evangelista e 
Coluna 
São João 
Nepomuceno -
Descoberto e 
Rochedo 
de Minas 
São Lourenço -
Pouso Alto e São 
Sebastião do 
Rio Verde 
São Romão -
Riachinhü e 
Santa Fé de 
Minas 
São Roque de 
Minas e Vargem 
Bonita 

São Sebastião do 
Paraíso 
São Tomás de 
Aqui no 
Senador Firmino 
- Brás Pires e 
Dores do Turvo 
Serro - Alvorada 
de Minas - Santo 
Antônio do 
Itambé e Serra 
Azul de Minas 
Sete Lagoas -
Baldim -
Cachoeira da 
Prata - Fortuna 
de Minas -
Funilândia 
Inhaúma -
Jequitibá e 
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277- Silvianópolis 

278 - Taiobeiras 
279 - Tarumirim 

280 - Teixeiras 

281 - Teófilo Otôni 

282 - Timóteo 

283 - Tiros 
284 - Tombos 

285 - Três Corações 

286 - Três Marias 
287 - Três Pontas 

288 - Tupaciguara 

289 - Ubá 

290 - Uberaba 

291 - Uberlândia 
292 - Unaí 
293 - Varginha 

294 - Várzea da Palma 

295 - Vazante 

296 - Vespasiano 

297 - Viçosa 

Santana de 
Pirapama 
Si 1 v i anópo 1 i s -
Espírito Santo 
do Dourado e São 
João da Mata 
Taiobeiras 
Tarumirim -
Engenheiro 
Caldas -
Fernandes 
Tourinho e 
Sobrália 
Teixeiras e 
Pedra do Anta 
Teófi lo Otôni -
Ataléia -
Ladainha 
- Ouro Verde de 
Minas - Pavão e 

Poté 
Timóteo -
Jaguaraçu e 
Marliéria 
Tiros 
Tombos e Pedra 
Dourada 
Três Corações e 
São Bento Abade 
Três Marias 
Três Pontas e 
Santana da 
Vargem 
Tupaciguara e 
Araporã 
Ubá - Divinésia 

Guidoval -
Rodei ro e 
Tocantins 
Uberaba -.Água 
Comprida - Campo 
Florido e 
Veríssimo 
Uberlândia 
Una i 
Varginha e Carmo 
da Cachoeira 
Várzea da Palma 
e Lassance 
Vazante e 
Guarda-Mor 
Vespasiano e São 
José da Lapa 
Viçosa - Cajuri 
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Canaã -
Coimbra - Paula 
Cândido e São 
Miguel do Anta 

298- Virginópolis Virginópolis-
Divinolândia de 
Minas - Gonzaga 
- Santa Efigênia 
de Minas - São 
Geraldo da 
Piedade e Sardoá 

299 - Visconde do Rio Branco Visconde do Rio 
Branco -
Guiricema e São 
Geraldo 

Anexo III 
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(a que se refere os arts. 217 e 219 da Lei Complementar nQ 
. de de 1995) 

Justiça Militar de Primeira Instância 
NQ de 

Juízes 
1. Juiz-Auditor Titular ...................... 3 
2. Juiz-Auditor Substituto ................... 2 

PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 20 A 59, APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 22/92 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Apresentadas pelos Deputados no Plenário desta Casa, as 
Emendas nQs 20 a 59 visam á alteração do Projeto de Lei 
Complementar nQ 22/92. que dispõe sobre a organização e a 
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. 

Encaminhadas a esta Comissão por força do§ 2Q do art. 195 
do Regimento Interno, para receber parecer, as referidas 
proposições sujeitam-se a apreciação nos termos do art. 103, 
I, "a", da norma regimental. 

Registre-se que todas 
intuito de aprimorar a 
organização judiciária, 
judiciária . 

Fundamentação 
as emendas foram 

proposição, seja 
seja no que diz 

apresentadas com o 
no que concerne à 

respeito à divisão 

Primeiramente. cumpre observar que algumas emendas abrigam 
conteúdos idênticos ou semelhantes aos de emendas 
apresentadas no 1Q turno. Em razão disso e levando-se em 
consideração o disposto no art. 287, v, do Regimento 
Interno, não somos favoráveis à aprovação das Emendas nQs 20 
(idêntica à Emenda nQ 248), 21 (idêntica às Emendas nQs 127 
e 172). 22 (idêntica à Emenda nQ 251), 23 (idêntica à Emenda 
nQ 253). 24 (idêntica à Emenda nQ 252), 31 (idêntica à 
Emenda nQ 37), 32 (idêntica à Emenda nQ 201), 40 (idêntica à 
Emenda nQ 187), 42 (idêntica à Emenda nQ 124) e 51 (idêntica 
à Emenda nQ 65). 

Analisamos emendas que tratam da elevação 
Juízes de determinadas comarcas. Segundo a 
norteou a apreciação de proposições dessa 

do número de 
orientação que 

natureza, no 1Q 
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turno (média de 700 feitos por Juiz), não somos favoráveis à 
aprovação da maioria delas, como é o caso das Emendas ngs 
25, 28, 29, 30, 33, 34, 44 e 57. Por outro lado, somos 
favoráveis à aprovação da Emenda ng 56, que objetiva a 
elevação do número de Juízes da Comarca de Uberlândia, de 12 
para 14 magistrados. Também somos pela aprovação da Emenda 
nQ 26, que visa à elevação do número de Juízes da Comarca de 
Uberaba, de 10 para 12, na forma da Subemenda nQ 1 que a ela 
apresentaremos no final deste parecer. 

Pudemos apreciar emendas que cuidam da criação de comarcas. 
Algumas delas arrolam municípios que preenchem as condições 
estabelecidas no art. 4Q do projeto. tais como as Emendas 
ngs 35 e 52. Outras emendas objetivam elevar à condição de 
comarca municípios que não atendem aos critérios 
estabelecidos no supracitado artigo, tais como as Emendas 
ngs 37, 41, 48, 49 e 55. 
Pudemos apreciar, ainda, emendas que visam à 

reclassificação de comarcas. seja de inicial para 
intermediária, seja de intermediária para final. Julgamos 
por bem posicionarmo-nos no sentido da observância da 
orientação seguida no 1Q turno: não descaracterizar a 
pirâmide arquitetada pelo Tribunal de Justiça ao formular a 
proposição que ora tramita nesta Casa. Assim, não somos 
favoráveis às Emendas ngs 38, 39, 45 e 47. 
Quanto às emendas que tratam da transferência de municípios 

de uma comarca para outra, opinamos pela aprovação das 
Emendas ngs 46 e 50. 
Relativamente à Emenda nQ 27, posicionamo-nos contrários à 

sua aprovação, uma vez que ela incide sobre emenda apreciada 
no 1Q turno. Ademais, pode ser considerada prejudicada pela 
aplicação do princípio de que o acessório segue o principal. 
O mesmo tratamento deve ser dado à Emenda nQ 36: não cabe 

subemenda a emenda apreciada em 1Q turno. Caracterizada 
está, no caso, uma mediata prejudicialidade. 

No tocante à Emenda ng 43, entendemos que ela trata de 
matéria privativa do Tribunal de Justiça, segundo o disposto 
nos arts. 96 da Constituição da República e 103 da 
Constituição do Estado. Por isso, não somos favoráveis à 
aprovação da referida proposição. 
Quanto às Emendas nQs 58 e 59, entendemos que devem ser 

aprovadas, posto que aprimoram o projeto, compatibilizando-o 
com as disposições constitucionais sobre a matéria. 
A Emenda nQ 54 está prejudicada pela Emenda nQ 26, 

apresentada no 2Q turno. As duas proposições tratam da 
elevação do número de Juízes da Comarca de Uberaba, tendo a 
primeira conteúdo menos abrangente que a segunda. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação das Emendas ngs 

35, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 58 e 59, pela aprovação da 
Emenda ng 26 na forma da Subemenda nQ 1, pela rejeição das 
Emendas ngs 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 
44, 45, 47, 48, 55 e 57, e pela prejudicialidade das Emendas 
ngs 20 a 24, 31, 32, 36, 40, 42, 51 e 54. 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 26 
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Eleve-se de 10 (dez) para 12 (doze) o número de Juizes da 
Comarca de Uberaba, procedendo-se às adaptações necessárias 
no Anexo I desta lei. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Tarcisio Henriques, Presidente e relator - José Renato-

Ermano Batista- Sebastião Costa- Ivo José (abstenção). 

/ 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 26 de janeiro de 1995 

ATAS 

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DA ASSEMBLÉIA COM A 
COMISSÃO-DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, compareceram na sala quatro do segundo 
andar do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, 
Rêmolo Aloise, Elmiro Nascimento, Elmo Braz, Sebastião 
Helvécio e José Militão, membros da Mesa da Assembléia; João 
Marques, Marcos Helênio, Agostinho Patrus e Célio de 
Oliveira, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental, 
o Presidente, Deputado José Ferraz, declara abertos os 
trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do art. 7Q da 
Resolução nQ 5. 129, de 28/12/92, a reunião tem por 
finalidade apreciar os processos sobre aplicações de 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a 
palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, Deputado João Marques, que emite parecer 
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: 
Movimento dos Sem Teto de Uberaba, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Tombo, Conselho Central de 
Barbacena, Sociedade São Vicente de Paulo, Associação 
Esportiva Renascença, Fundação Casa de Cultura de Resende 
Costa, Associação Comunitária dos Bairros São Geraldo. São 
Cristóvão e Redentor, Associação de Proteção à Infância de 
Volta Grande, APAE de Leopoldina, Associação dos 
Caminhoneiros de Cláudio, Associação Comunitária da Vila 
Suzana, Ekigarra Esporte Clube, Associação Comunitária Rural 
de Larguinha, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Barrinha e Mestiça, Associação Moradores Bairro Santa Rosa, 
Fundação Gregório F. Baremblitt, Ideal Esporte Clube, 
Associação Atlética Bandeirantes, Sociedade Ubaense de Artes 
e Ofícios, Associação do Bairro Frederico Ozanan, Associação 
Desenvolvimento Comunitário de Rufinópolis, Caixa Escolar 
Fundamar de Paraguaçu, Associação Barbacenense de Canoagem, 
Associação dos Moradores do Bairro Alvorada, Igreja 
Filosófica Seicho-No-Ie, Conselho Central de Sete Lagoas, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Similares de Marilac, 
Clube Organizado de Mulheres e Adolescentes do Córrego do 
Onça, Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, Vila Esporte Clube, Centro Infantil 
Professor Estêvão Pinto, Grupo Teatral Transarte, Cruzeiro 
Futebol Clube, Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes 
de Faria, Fundação de Saúde Cristo Rei, Associação Santa 
Lúcia, Cooperativa Escola dos Alunos da E. A. F. de Salinas 
Ltda., Associação Moradores Bairro Maracanã, Conselho 
Comunitário e Associação Moradores de Comercinho, Liga 
Acesitana de Desportos, Ação Social São João Bosco, 
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Associação Atlética Paraisense. Igreja Novo Mundo em Cristo, 
Associação dos Empregados da Transnorte, Associação de 
Bananicultores do Norte de Minas, Federação das Entidades 
Culturais e Artisticas do Vale do Jequitinhonha, Clube do 
Menor, Associação dos Moradores do Bairro Rio Novo, Igreja 
Pentecostal Jesus Cristo é a Verdade. Associação Familias de 
Pequenos Produtores Rurais Poço D'Água e São Sebastião. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, que 
emitem pareceres pela aprovação dos processos, os quais, 
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
das Comissões para a próxima reunião ordinária, determina 
que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de novembro de 

1994. 
José Ferraz, Presidente- Rêmolo Aloise -José Militão-

Sebastião Helvécio - Elmo Braz - José Renato - João Marques 
- Roberto Amaral - Jaime Martins. 
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de 
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Antônio Pinheiro, 
Arnaldo Canarinho e Jorge Hannas (substituindo estes aos 
Deputados Geraldo Rezende e Clêuber Carneiro, 
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros 
da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Hannas, Wilson 
Pires e Márcio Miranda, membros da Comissão de Saúde e Ação 
Social; Marcos Helênio, Márcio Miranda, Arnaldo Canarinho 
(substituindo este à Deputada Maria Olivia, por indicação da 
Liderança do BRD) e Wilson Pires (substituindo este ao 
Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da Liderança do 
PP), membros da Comissão de Defesa do Consumidor; Célio de 
Oliveira, Baldonedo Napoleão, Marcos Helênio (substituindo 
este ao Deputado Antônio Carlos Pereira. por indicação da 
Liderança do PT) e Antônio Pinheiro (substituindo o Deputado 
José Renato, por indicação da Liderança do BRD), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcos 
Helênio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A Presidência esclarece que a reunião destina-se 
a apreciar.os pareceres para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 
1.583/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, que concede o 
pagamento das taxas minimas de água e de energia elétrica às 
entidades assistenciais e sociais. O Presidente solicita ao 
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura do novo parecer 
do relator pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado 
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Jaime Martins, que conclui pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do 
Substitutivo ng 1. A Presidência determina aos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça que subscrevam o novo 
parecer. Prosseguindo, o Presidente solicita ao relator, 
Deputado Márcio Miranda, que proceda à leitura do parecer 
pela Comissão de Saúde e Ação Social, que conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na seqüência 
dos trabalhos, a Presidência solicita ao relator, Deputado 
Marcos Helênio, que proceda à leitura do parecer pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 1. 
Submetido a discussão e votação. é o parecer aprovado pelos 
membros da Comissão. Posteriormente, o relator pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado 
Baldonedo Napoleão, procede à leitura do seu parecer, que 
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo 
nQ 1, com a Emenda nQ 1. Colocado em discussão e votação, é 
o parecer aprovado pelos membros da Comissão. O Presidente 
suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura desta ata, 
que, reabertos os trabalhos, é lida pelo Deputado Arnaldo 
Canarinho e, aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente- Célio de Oliveira Antônio 

Pinheiro- Arnaldo Canarinho- Wilson Pires- Márcio Miranda 
- Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão. 
ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio 
Miranda, Hely Tarquínio e Ajalmar Silva, membros da Comissão 
de Defesa do Consumidor; Jorge Hannas. Adelmo Carneiro Leão, 
Jorge Eduardo e Márcio Miranda, membros da Comissão de Saúde 
e Ação Social. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a ouvir os representantes de entidades da 
sociedade civil e de órgãos federais, estaduais e municipais 
ligados à área da saúde e aos interesses do consumidor. 
Esclarece, ainda, que os convidados discorrerão sobre as 
questões de infecção hospitalar. denominação genérica dos 
medicamentos, comercialização e importação de produtos 
farmacêuticos, bem como a aplicabilidade do Decreto Federal 
nQ 793/93. Em seguida, o Presidente solicita ao Deputado 
Marcos Helênio que proceda à leitura da correspondência 
enviada às Comissões pelo Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de Minas Gerais, a qual contém informações 
concernentes ao cumprimento do Decreto nQ 793/93. Nesta 
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oportunidade, a Presidência concede a palavra à Sra. Lígia 
Lidner Scheriner, que apresenta o documento final do fórum 
técnico e Produtos de Origem Animal. Inspeção e Qualidade. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio que 
tece algumas considerações relativas ao objetivo da reunião, 
e após, registra a presença dos Srs. José Aparecido Vidal, 
Lauro Melo Vieira, Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Regional de Farmácia, respectivamente; José Tarcísio 
Portela, Coordenador do Grupo Técnico de Epidemiologia 
Hospitalar da FHEMIG; Elizabeth Lima Vieira Salomão, 
Presidente do CCIH-AGAMAL; Luiz Carlos Albernaz, Diretor da 
Associação de Hospitais de Minas Gerais AHMG, 
representante do Sr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da 
Associação dos Hospitais de Minas Gerais e da Federação 
Brasileira de Hospitais; Mozart de Castro Neto, Presidente 
da Secretaria de Controle de Infecção Hospitalar; Marcelo 
Sizenando de Almeida, Coordenador de Vigilância Sanitária da 
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais; Jomar Costa 
Rodrigues, Coordenador da Divisão de Produtos, representante 
do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Diretor da 
Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de 
Estado da Saúde; Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos 
de Minas Gerais; Helvécio Lopes de Faria, Presidente do 
Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais; 
Antônio Basilio Pereira. Zildete Pereira de Souza, Eduardo 
José de Magalhães Gomes, representantes do Sr. Homero 
Jackson de Jesus. Diretor da Escola de Farmácia da UFMG; 
Manoel Otávio da Costa Rocha, representante do Sr. tnio 
Roberto Pietra Pedroso, Diretor da Faculdade de Medicina da 
UFMG; José Rafael Guerra Pinto Coelho, Diretor da Faculdade 
de Ciências Médicas; Geraldo Faria Martins Costa, 
representante do Sr. Antônio Joaquim Fernandes. Promotor de 
Justiça do PROCON Estadual; Eduardo José de Magalhães, 
representante do Sr. José Agenor Âlvares da Silva, 
Superintendente da Fundação Ezequiel Dias. Os convidados 
fazem suas exposições e discutem a política de medicamentos 
e seus efeitos sobre a saúde e o consumidor. bem como as 
questões relativas à aplicabilidade do Decreto Federal nQ 
793/93. O Deputado Marcos Helênio sugere aos presentes seja 
criado um fórum para colher propostas e subsidias em defesa 
da saúde e do consumidor de medicamentos. O Presidente 
suspende a reun1ao por cinco minutos para a lavratura da 
ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. 
Cumprida a final idade da reunião. a Presidência agradece o 
comparecimento dos convidados. Deputados e demais 
participantes e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1994 . 
Jorge Hannas, Presidente - Marcos Helênio - Márcio Miranda 

- Hely Tarquínio- Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão-
Jorge Eduardo. 
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ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, D~ SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às nove horas e trinta minutos dO dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão (substituindo o 
Deputado Antônio Júlio. por indicação da Liderança do BRD), 
Jorge Hannas (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro. por 
indicação da Liderança do PFL), Geraldo Rezende e Antônio 
Pinheiro, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Tarcisio Henriques. Adelmo Carneiro Leão (substituindo este 
ao Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do 
PT), Agostinho Patrus e Jorge Eduardo (substituindo, 
respectivamente, os Deputados José Renato e Sebastião Costa. 
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de 
Administração Pública; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, 
Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da Comissão de Saúde e 
Ação social; Antônio Pinheiro, Agostinho Patrus 
(substituindo. respectivamente, os Deputados Célio de 
Oliveira e Jaime Martins, por indicação da Liderança do 
BRD), Baldonedo Napoleão e Tarcisio Henriques (substituindo 
este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Encontra-se presente, também. o Deputado José 
Maria Pinto. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente 
esclarece que a presente reunião se destina a apreciar os 
Pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 2.036/94, do 
Governador do Estado, que altera disposições das Leis nQs 
11.383. de 4/1/94, e 11.406, de 28/1/94, e dá outras 
providências, e suspende a reun1ao até as 14h30min. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, 
registra a presença dos Deputados Bonifácio Mourão 
(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da 
Liderança do PMDB), Geraldo Rezende, Roberto Amaral 
(substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro. por 
indicação da Liderança do BRD) e Célio de Oliveira. membros 
da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo 
(substituindo o Deputado Tarcisio Henriques, por indicação 
da Liderança do PMDB). Antônio Fuzatto, José Renato, 
Agostinho Patrus (substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, 
por indicação da Lider~nça do PTB) e Ibrahim Jacob 
(substituindo o Deputado Alvaro Antônio, por indicação da 
Liderança do PDT). membros da Comissão de Administração 
Pública; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e 
Jorge Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação Social; 
Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Hely Tarquinio 
(substituindo este ao Deputado João Marques. por indicação 
da Liderança do PP) e José Renato, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Geraldo Rezende. relator na Comissão de 
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Constituição e Justiça, que emite seu parecer, mediante o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Na fase de discussão do 
parecer, o Presidente suspende a reun1ao, a pedido dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente registra a presença dos Deputados 
Ajalmar Silva, Baldonedo Napoleão (substituindo, 
respectivamente, os Deputados Antônio Júlio e Antônio 
Pinheiro, por indicação da Liderança do BRD), Geraldo 
Rezende, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado 
Ivo José, por indicação da Liderança do PT) e Célio de 
01 iveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Jorge Eduardo (substituindo o Deputado Tarcisio Henriques, 
por indicação da Liderança do PMDB), José Renato, Agostinho 
Patrus (substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por 
indicação da Liderança do PTB) e Jorge Hannas (substituindo 
o Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão de Administração Pública; Jorge 
Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e Jorge Eduardo, 
membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Célio de 
Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, Hely Tarquinio 
(substituindo este ao Deputado João Marques, por indicação 
da Liderança do PP) e José Renato, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encerrada a 
discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é 
submetido a votação e aprovado. Com a palavra, o Deputado 
José Renato, relator na Comissão de Administração Pública, 
emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e votação, 
é aprovado o parecer. Com a palavra o Deputado Jorge 
Eduardo, relator na Comissão de Saúde e Ação Social, emite 
seu parecer, por meio do qual conclui pela aprovação da 
matéria com as Emendas nQs 1, da Comissão de Administração 
Pública, e 2, que apresenta. Na fase de discussão, fazem uso 
da palavra os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires. 
Submetido a votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o 
Deputado Célio de Oliveira, relator na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas nQs 1, da Comissão de Administração Pública, e 2, da 
Comissão de Saúde e Ação Social. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1994. 
Jorge Hannas, Presidente- Antônio Júlio- Maria Elvira-

Bernardo Rubinger - Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista -
Célio de Oliveira- Wilson Pires -José Leandro- Jorge 
Eduardo- .Tarcisio Henriques -Roberto Amaral Antônio 
Carlos Pereira - Agostinho Patrus. 
ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ÕESPORTO E TURISMO E LAZER E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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e Se is de outubro de mil Ás quinze horas do dia vinte S 1 d s 
novecentos e noventa e quatro, comparec~m na a a .a 
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Pericles Ferre1ra 
(substituindo este ao Deputado Francisco Ramalho. por 
indicação da Liderança do PSDB) e Maria José Hauei~en, 
membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turlsmo 
e Lazer; Gilmar Machado (substituindo o Deputa9o Marcos 
Helênio, por indicação da Liderança do PT), Jose .Re~ato. 
Péricles Ferreira e Bonifácio Mourão, membros da Com1ss~o de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo. ~um~ro 
regimental, o Deputado Cóssimo Freitas assume a Pres1denc1a, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Bonifácio Mourão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Não havendo correspondência a ser 
lida, a Presidência esclarece que a reunião se destina a 
apreciar os Pareceres para o 2Q Turno do Projeto de Lei nQ 
2. 169/94, de autoria do Governador do Estado, que cria e 
transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá 
outras providências. O Presidente designa o Deputado 
Péricles Ferreira para emitir parecer pela Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e o Deputado 
José Renato para emitir parecer pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Presidência passa 
a palavra ao Deputado Péricles Ferreira, que emite parecer 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno 
com as Emendas nQs 1 a 6. Submetido a discussão e votação, é 
o parecer aprovado pelos membros da Comissão de Educação, 
Cultura. Desporto, Turismo e Lazer. A seguir, o Deputado 
José Renato emite parecer pela aprovação do projeto na forma 
do vencido no 1Q turno com as Emendas nQs 1 a 6, da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer pelos membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A 
Presidência suspende a reunião por quinze minutos para a 
lavratura da ata de encerramento dos trabalhos. Reaberta a 
reunião, o Presidente solicita ao Deputado José Renato que 
proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos Deputados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994. 
Cóssimo Freitas, Presidente - Péricles Ferreira Maria 

José Haueisen - Gilmar Machado- José Renato -Bonifácio 
Mourão. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA MESA DA 
ASSEMBLÉIA E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na sala quatro do segundo andar 
do Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Rêmolo 
Aloise, Elmiro Nascimento, Elmo Braz, Sebastião Helvécio, 
José Militão, membros da Mesa da Assembléia; João Marques, 
Marcos Helênio, Agostinho Patrus, Célio de 01 iveira, membros 
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da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado José Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, 
sendo lida e aprovada a ata da 12ª reun1ao conjunta, 
realizada em 8/11/94. O Presidente informa que, nos termos 
do art. 7Q da Resolução nQ 5. 129, de 28/12/92, a reunião tem 
por final idade apreciar os processos sobre aplicações de 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a 
palavra ao relator, pela Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, Deputado João Marques, que emite parecer 
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: 
Movimento dos Sem-Teto de Uberaba, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Tombos, Conselho Central de 
Barbacena da Sociedade São Vicente de Paulo, Associação 
Esportiva Renascença, Fundação Casa de Cultura de Resende 
Costa, Associação Comunitária dos Bairros São Geraldo, São 
Cristóvão e Redentor, Associação de Proteção à Infância de 
Volta Grande, APAE de Leopoldina, Associação dos 
Caminhoneiros de Cláudio, Associação Comunitária da Vila 
Suzana, Ekigarra Esporte Clube, Associação Comunitária Rural 
de Larguinha, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Barrinha e Mestiça, Associação Moradores Bairro Santa Rosa, 
Fundação Gregório F. Baremblitt, Ideal Esporte Clube, 
Associação Atlética Bandeirantes, Sociedade Ubaense de Artes 
e Ofícios. Associação do Bairro Frederico Ozanan, Associação 
Desenvolvimento Comunitário de Rufinópolis, Caixa Escolar 
Fundamar de Paraguaçu, Associação Barbacenense de Canoagem, 
Associação dos Moradores do Bairro Alvorada, Igreja 
Filosófica Seicho-No-Iê, Conselho Central de Sete Lagoas, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Similares de Marilac, 
Clube Organizado de Mulheres e Adolescentes do Córrego do 
Onça, Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de 
Belo Horizonte. Vila Esporte Clube, Centro Infantil 
Professor Estêvão Pinto, Grupo Teatral Transarte, Cruzeiro 
Futebol Clube, Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes 
de Faria, Fundação de Saúde Cristo Rei, Associação Santa 
Lúcia, Cooperativa Escola dos Alunos da E. A. F. de Salinas 
Ltda, Associação Moradores Bairro Maracanã, Conselho 
Comunitário e Associação Moradores de Comercinho, Liga 
Acesitana de Desportos, Ação Social São João Bosco, 
Associação Atlética Paraisense. Igreja Novo Mundo em Cristo, 
Associação dos Empregados da Transnorte. Associação de 
Bananicultores do Norte de Minas, Federação das Entidades 
Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha, Clube do 
Menor, Associação dos Moradores do Bairro Rio Novo. Igreja 
Pentecostal Jesus Cristo É a Verdade, Associação Famílias de 
Pequenos Produtores Rurais Poço D'Água e São Sebastião. 
Submetidos à discussão e à votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, os processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão, 
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3Q-Vice-Presidente, que 
emitem seus pareceres pela aprovação dos processos, os 
quais, submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados. Cumprida a final idade da reunião, a 

~ 
~ 



392 

Presfdéncía agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros das Comissões para a próxima reunião ordinária, 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de novembro de 
1994. 
José Ferraz, Presidente- Rêmolo Aloise -José Militão-

Sebastião Helvécio - Elmo Braz - José Renato - João Marques 
- Roberto Amaral - Jaime Martins. 
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Belo Horizonte, terça-feira, 31 de janeiro de 1995 

ATAS 

ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE MEIO AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia seis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Ermano Batista e 
Jaime Martins (substituindo este ao Deputado Clêuber 
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ronaldo Vasconcellos, 
Geraldo Rezende (substituindo este à Deputada Maria Elvira, 
por indicação da Liderança do PMDB) e Antônio Carlos Pereira 
(substituindo o Deputado Ivo José, por indicação da 
Liderança do PT), membros da Comissão de Meio Ambiente; 
Roberto Amaral, Jaime Martins, Antônio Carlos Pereira 
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação 
da Liderança do PT) e Francisco Ramalho (substituindo o 
Deputado Célio de Oliveira , por indicação da Liderança do 
BRD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e 
informa aos parlamentares que a reun1ao se destina a 
apreciar, no 1Q turno, os pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de Lei nQ 
2.227/94, de autoria do Governador do Estado, que dispõe 
sobre o Instituto Estadual de Florestas - IEF -e dá outras 
providências. A seguir, o Presidente solicita ao Deputado 
Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. Foram designados relatores os Deputados Antônio 
Júlio, Ronaldo Vasconcellos e Roberto Amaral. 
respectivamente. nas Comissões de Constituição e Justiça, de 
Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio procede à leitura do 
seu parecer, mediante o qual conclui pela juridicidade, 
legalidade e constitucionalidade da matéria. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Ronaldo Vasconcellos emite seu parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Submetido a discussão e 
votação é o parecer aprovado. O Deputado Roberto Amaral faz 
a leitura do seu parecer. mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1, 2 e 3. Posto em 
votação, é. o parecer aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo a ser tratado o Presidente suspende a reunião por 
cinco minutos, para a lavratura da ata. Reabertos os 
trabalhos, sol i cita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
à leitura da ata da reunião, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da 
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reun1ao, o Presidente agradece a presença dos parlamentares 
e encerra os trabalhos da 12ª Legislatura. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende- Jaime Martins 

- Antônio Carlos Pereira Francisco Ramalho Ermano 
Batista. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A MALVERSAÇÃO 
DE DINHEIRO PÚBLICO E OUTRAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO 
RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE CONJUNTOS HABITACIONAIS 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto, Ajalmar 
Silva, Péricles Ferreira, Gilmar Machado e Márcio Miranda, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Deputado Péricles Ferreira, na ausência do Presidente "ad 
hoc", assume a direção dos trabalhos. O Presidente informa 
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. A 
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação 
e convida o Deputado Márcio Miranda para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, verifica-se que foram 
eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Deputados Anderson Adauto e Ajalmar 
Silva, ambos com cinco votos. O Deputado Anderson Adauto dá 
posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado Ajalmar Silva, e 
este, por sua vez, empossa o Presidente eleito. A seguir, o 
Presidente designa o Deputado Gilmar Machado relator da 
matéria. Passa-se à programação dos trabalhos da Comissão e 
. com a aprovação de todos os membros, fica decidido que ela 
se reunirá ordinariamente todas as quartas-feiras. às 
15h30min. A seguir, o Presidente suspende a reunião por 5 
minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o 
Presidente solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à 
leitura da ata da reunião, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da 
reun1ao, o Presidente agradece a presença dos parlamentares 
e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994. 
Anderson Adauto, Presidente- Ajalmar Silva Péricles 

Ferreira- Gilmar Machado- Márcio Miranda. 
ATA DA 126a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Renato, Baldonedo Napoleão, 
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Célio de 
Oliveira, por indicação da Liderança do BRD), Antônio Carlos 
Pereira (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por 
indicação da Liderança do PT) e Márcio Miranda (substituindo 
o Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
na ausência do Presidente, o Deputado José Renato assume a 
direção dos trabalhos. declara aberta a reunião e solicita 
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ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem 
por finalidade apreciar a pauta e, a seguir, lê 
correspondência do Dr. Braz Porphirio de Souza, Presidente 
do Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer, 
enviando o relatório das atividades daquele órgão, bem como 
o balancete de verificação para apreciação e análise. 
Prosseguindo, designa o Deputado Márcio Miranda para 
analisar essa matéria e os Projetos de Lei nQs 2.193/94, do 
Governador do Estado, e 1.463/93, do Deputado Jaime Martins, 
ambos no 2Q turno. Redistribui também ao Deputado Márcio 
Miranda o Projeto de Lei nQ 2.031/94, da Deputada Maria 
Elvira, no 1Q turno. Dando continuidade, a Presidência 
designa o Deputado Antônio Carlos Pereira para relatar o 
Projeto de Lei nQ 2.228/94, do Governador do Estado, e 
redistribui a esse parlamentar o Projeto de Lei nQ 1.789/93, 
do Deputado Jaime Martins, ambos no 2Q turno. Distribui o 
Projeto de Lei nQ 2.227/94, do Governador do Estado, ao 
Deputado Ajalmar Silva a quem redistribui os Projetos de Lei 
ngs 1.950/94 e 1.875/94, do Deputado João Batista, ambos no 
2Q turno. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2a 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à deliberação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio 
Carlos Pereira emite pareceres, mediante os quais conclui 
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.789/94 e 2.228/94, 
ambos no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. O Deputado Ajalmar Silva emite 
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei ngs 1.950/94, no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1; 2.227/94, no 2Q 
turno, na forma do vencido no 1Q turno, e 1.875/94, no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo ng 1, e com as Emendas nQs 7 
ao 10. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. o Deputado Baldonedo 
Napoleão emite parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei ng 1.569/93, na forma do 
Substitutivo nQ 1. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado, com abstenção de voto do Deputado Antônio 
Carlos Pereira. O Deputado Márcio Miranda emite pareceres, 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei 
ngs 2.193/94, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1; 1.463/93, no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno, e 2.031/94, no 1Q turno, na forma 
proposta. Colocados em discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994. 
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José Renato, Presidente- Ajalmar Silva - Márcio Miranda -
Antônio Carlos Pereira. 
ATA DA 17a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo 
Rezende, Antônio Pinheiro, Ivo José e Célio de Oliveira, 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Cóssimo 
Freitas, Francisco Ramalho e Ivo José (substituindo este à 
Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do 
PT), membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer; Célio de Oliveira, João Marques, Geraldo 
Rezende (substituindo este ao Deputado José Renato, por 
indicação da Liderança do PMDB) e Jaime Martins, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo 
Rezende que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem por 
finalidade apreciar os pareceres do Projeto de Lei nQ 
2.015/94, no 1Q turno, que dispõe sobre a política cultural 
do Estado de Minas Gerais, e redistribui o parecer da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ao 
Deputado João Marques. A seguir, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Geraldo Rezende, relator da Comissão de 
Constituição e Justiça, o qual emite parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, com as Emendas nQs 1 a 9. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer pelos membros da Comissão. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Francisco Ramalho, 
relator da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
e Lazer, que emite parecer pela aprovação do projeto. 
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer pelos 
membros da Comissão. Ato continuo, o Presidente redistribui 
o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária ao Deputado João Marques. que emite parecer 
pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 42. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer pelos 
membros da Comissão supracitada. A Presidência suspende a 
reun1ao por 15 minutos para a lavratura da ata de 
encerramento dos trabalhos desta Comissão. Reaberta a 
reunião, o Presidente solicita ao Deputado Antônio Pinheiro 
que proceda à leitura da ata. que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da 
reunião. o Presidente agradece a presença dos parlamentares 
e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Antônio Júl ia- Geraldo 

Rezende - Antônio Pinheiro - Ivo José - Cóssimo Freitas -
Francisco Ramalho - João Marques - Jaime Martins. 
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ATA DA 155ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta minutos do dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Renato, Antônio Carlos Pereira 
(substituindo ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da 
Liderança do PT), Ajalmar Silva (substituindo ao Deputado 
Agostinho Patrus. por indicação da Liderança do BRD) e 
Márcio Miranda (substituindo ao Deputado João Marques, por 
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, na ausência do 
Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado José Renato 
assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, .é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa ter a reunião 
a finalidade de ouvir o Sr. Paulo Severino de Rezende, 
Presidente da EMATER-MG, que prestará esclarecimentos sobre 
o Projeto de Lei nQ 2.242/94, do Governador do Estado, que 
autoriza a abertura de crédito especial para o fim que 
menciona, bem como colher informações sobre a situação 
financeira e contábil dessa empresa nos últimos cinco anos. 
Em seguida, convida o Sr. Paulo Severino de Rezende a tomar 
assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Antônio Carlos 
Pereira, autor do requerimento que solicita seja convidada 
essa autoridade. O parlamentar faz considerações iniciais e, 
logo após, a palavra é cedida ao convidado, que discorre 
sobre o tema e responde às perguntas formuladas pelos 
Deputados. Encerrados os debates, o Deputado José Renato 
esclarece que os assuntos tratados na reunião se encontram 
registrados em notas taquigráficas à disposição dos 
parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos Deputados e do Sr. Paulo 
Severino de Rezende, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Marcos Helênio Jaime 

Martins - Roberto Amaral - José Renato. 
ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de 
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Ajalmar Silva, 
Geraldo Rezende e Cóssimo Freitas (substituindo estes, 
respectivamente, aos Deputados Dílzon Melo, José Renato e 
Ermano Batista. por indicação da Liderança do BRD). membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Cóssimo Freitas que proceda ~ 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, e 
subscrita pelos membros presentes. Passa-se à 2ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
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Presidente informa que a presente reun1ao tem por finalidade 
apreciar a emenda apresentada em Plenário ao Projeto de Lei 
nQ 2.251/94, do Governador do Estado, que cria unidades 
administrativas na estrutura complementar do DER-MG e dá 
outras providências. Distribuído o Projeto de Lei nQ 
2.251/94 ao Deputado Ajalmar Silva, este emite parecer, no 
qual conclui pela aprovação da Emenda nQ 5, apresentada em 
Plenário. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Sobre a 
mesa, encontram-se os Projetos de Lei nQs 1.586/93 e 
2.005/94, em redação final. Discutidos e votados, são 
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião, dia 22 de dezembro, às 10h45min. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Tarcísio Henriques, Presidente José Renato Ermano 

Batista - Sebastião Costa - Ivo José. 
~TA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e 
Marcelo Cecé, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental e verificada a presença do Deputado Marcos 
Helênio, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, esclarece que a reunião se destina a continuar 
a discutir a situação ambiental do Município de Ibirité e 
apreciar a matéria constante na pauta. Convida a tomar 
assento à mesa os Srs. Paulo Teles, Prefeito Municipal de 
Ibirité, Ronaldo Carvalho, Presidente da FEAM, Jamir Nunes 
Coelho, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Ibirité, 
Luiz Silva, representante da FETAEMG, Luiz Cláudio 
Junqueira, Diretor da FEAM, Vicente Sampaio, representante 
dos Agricultores de Ibirité, Marta Cozac, Diretora da 
Mineral do Brasil, Maurício Barato, Diretor da AMDA, Cinara 
Rievers, Advogada da Mineral do Brasil, Eduardo Realino, 
Vereador de Ibirité e Newton Eustáquio Menezes, 
representante dos Agricultores de Brumadinho. Continuando, 
passa a palavra ao Deputado Ivo José, autor do requerimento 
que motivou o convite, que tece suas considerações sobre o 
assunto. Em seguida, o Presidente concede a palavra aos Srs. 
Marta Cozac, Diretora da Mineral do Brasil, Maurício Barato, 
Diretor da AMDA, e Paulo Teles, Prefeito Municipal de 
Ibirité, ausentes na reunião anterior, que fazem detalhada 
exposição sobre o problema ambiental de Ibirité. Após as 
explanações, o Presidente abre a discussão, quando se 
realiza amplo debate entre os parlamentares e os convidados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Em seguida, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados, autoridades e dos demais participantes e, não 
havendo "quorum" para discussão e votação das matérias 
constantes na pauta, convoca os membros da Comissão para a 



399 

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente- Ivo José- Marcelo Cecé. 

ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Álvaro Antônio, 
Marcelo Cecé e Geraldo da Costa Pereira (estes últimos 
substituindo. respectivamente, os Deputados Romeu Queiroz e 
José Laviola, por indicação da Liderança do BRD), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente. Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os 
trabalhos e informa que a finalidade da reunião é apreciar o 
Parecer para lQ Turno do Projeto de Lei nQ 2.113/94, de 
autoria do Deputado Bonifácio Mourão, que declara de 
utilidade pública a Associação dos Municípios da 
Microrregião da Bacia de Suaçuí - AMBAS -. com sede no 
Município de Guanhães. A seguir, o Presidente solicita ao 
Deputado Marcelo Cecé que proceda à leitura da ata, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na 
ausência do relator da matéria, Deputado Jorge Hannas, a 
Presidência concede a palavra ao Deputado Álvaro Antônio que 
procede à leitura do parecer pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 2.113/94 em lQ turno. Colocado em discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência suspende a reunião para que se lavre 
a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado Álvaro Antônio que proceda à leitura da ata, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos 
da 12a Legislatura. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Álvaro Antônio - Marcelo 

Cecé - Geraldo da Costa Pereira. 
ATA DA 53a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás onze horas do dia vinte e um de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Sebastião Costa, 
Geraldo Rezende. Jorge Hannas, Ajalmar Silva e Wanderley 
Avila (substituindo os três últimos aos Deputados Clêuber 
Carneiro, Ermano Batista e Célio de Oliveira, 
respectivamente. por indicação da Liderança do BRD), membros 
da Comissão de Constituição e Justiça; Péricles Ferreira. 
Sebastião Costa. Geraldo Rezende, Ajalmar Silva e Jorge 
Hannas (substituindo os três últimos aos Deputados José 
Renato, Roberto Amaral e Agostinho Patrus, respectivamente, 
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Costa que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. 1 ida e 
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aprovada é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a pauta e 
designa os Deputados Geraldo Rezende, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e Ajalmar Silva, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para relatar, no 
âmbito das respectivas Comissões, no 1Q turno, o Projeto de 
Lei Complementar nQ 33/94, do Governador do Estado, que 
altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nQ 27, 
de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, gestão e 
extinção de fundo. Prosseguindo, designa os Deputados 
Geraldo Rezende, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
Sebastião Costa, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para relatar, no âmbito das respectivas 
Comissões, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.258/94, do 
Governador do Estado, que altera a Lei nQ 10.892, de 
29/10/94. Encerrada a 1a parte dos trabalhos. passa-se à 2a 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à deliberação do 
Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite 
parecer, mediante o qual conclui pela constitucional idade, 
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei 
Complementar nQ 33/94. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça. O Deputado Ajalmar Silva emite parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do mencionado projeto, no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo nQ 1. Colocado em discussão 
e votação, é o parecer aprovado pelos membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado Geraldo 
Rezende emite parecer, mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 2.258/94. Submetido a discussão e votação, 
é o parecer aprovado pelos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça. O Deputado Sebastião Costa emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
supracitada, no 1Q turno, na forma proposta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral -Antônio 

Júlio- Antônio Carlos Pereira- Jaime Martins- Agostinho 
Patrus. 
ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO-E JUSTIÇA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo 
Rezende, Jorge Hannas e Jaime Martins (substituindo os dois 
últimos, respectivamente, aos Deputados Antônio Pinheiro e 
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do BRD), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os 
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trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. Na fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário, o Deputado Jorge Hannas procede à leitura do 
parecer do Deputado Célio de Oliveira, relator do Projeto de 
Lei nQ 2.147/94, o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão, o Deputado Jorge 
Hannas solicita vista da matéria, o que é deferido pelo 
Presidente. Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas procede à 
leitura do parecer do Deputado Célio de Oliveira, relator do 
Projeto de Lei nQ 2.200/94, o qual conclui pela 
inconstitucionalidade da matéria. Posto em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Geraldo Rezende procede à leitura do parecer do Deputado 
Ermano Batista, relator do Projeto de Lei nQ 1.937/94, o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende procede à leitura do parecer do Deputado Ermano 
Batista, relator do Projeto de Lei nQ 2.035/94. o qual 
conclui pela inconstitucionalidade da matéria. Posto em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Jorge Hannas procede à leitura do parecer do 
Deputado Ermano Batista, relator do Projeto de Lei nQ 
2.063/94, o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legal idade e pela juridicidade do projeto com a Emenda nQ 1. 
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do 
parecer do Deputado Ermano Batista. relator do Projeto de 
Lei nQ 2.079/94, o qual conclui pela constitucionalidade. 
pela legal idade e pela juridicidade do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. Posto em discussão e votação. é o parecer 
aprovado. Registra-se a presença dos Deputados Célio de 
01 iveira, Ermano Batista e Ivo José. Com a palavra, o 
Deputado Ermano Batista emite pareceres mediante os quais 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 2.089 e 2.168/94: pela 
inconstitucional idade dos Projetos de Lei nQS 2.131 e 
2.229/94 e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 2.171/94 com as Emendas 
nQs 1 a 4. Postos em discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados, abstendo-se o Deputado Ivo 
José de votar o Projeto de Lei no 2. 168/94. Na fase de 
discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. o Deputado Ermano Batista emite 
pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 1.365/93, 2.206 e 2.145/94, este último 
com a Emenda nQ 1. Postos em discussão e votação, cada um 
por sua vez. são os projetos aprovados. Com a palavra, o 
Deputado Geraldo Rezende emite pareceres mediante os quais 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
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juridicidade dos Projetos de Lei nQs 2.134 e 2.135/94. 
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os 
projetos aprovados. Com a palavra o Deputado Célio de 
Oliveira emite pareceres por meio dos quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 1.642/93, 2.238 e 2.239/94, este último 
com a Emenda nQ 1. Postos em discussão e votação. cada um 
por sua vez, são os projetos aprovados. Com a palavra, o 
Deputado Antônio Júlio procede à leitura do parecer do 
Deputado Ivo José, relator do Projeto de Lei nQ 2.254/94, o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, 
é o projeto aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca 
os membros da Comissão para a reunião a ser realizada no dia 
22 de dezembro, às 14h30min, na Sala das Comissões, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira- Geraldo 

Rezende - Ivo José. 
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- Comissão Parlamentar de Inquérito - 394 

- Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais na 4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 12ª Legislatura - 104 

(*) - As páginas indicam discursos, questões de 

ordem, apartes, proposições e comunicações de autoria 

dos Srs. Deputados, bem corno matérias elaboradas 

~ pela Mesa ~ pelas comissões técnicas da Casa. 
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(*) - As páginas indicam discursos, questões de 

ordem, apartes, proposições e comunicações de autoria 

dos Srs. Deputados, bem como matérias elaboradas 

pela Mesa e pelas comissões técnicas da Casa. 
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