AVULSO NÃO
PUBLICADO.
PROPOSIÇÃO DE
PLENÁRIO.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 4.234-A, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Belinati)
Altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, para definir como crime de
responsabilidade a divulgação de índices de inflação oficial falsos ou
manipulados, que não correspondam fielmente a variação dos preços no
período considerado, e seu impacto no custo de vida da população;
tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição (relator: DEP.
ENIO VERRI).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 7º da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, fica
acrescido do seguinte inciso 11:
“Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre
exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
..............................................................................
11 – Divulgar ou fornecer para divulgação, índices
de inflação oficial falsos ou manipulados, que não
correspondam fielmente a variação dos preços no período
considerado, e seu impacto no custo de vida da população.”
(NR)
Art. 2º Acrescente-se o seguinte § 1º ao art. 7º da Lei nº 1.079, de
10 de abril de 1950, com a seguinte redação:
“§ 1º. O cálculo de variação de preços, para obter os
índices de inflação, deve considerar necessariamente o
aumento, em todo país, do preço dos:
a. alimentos em geral;
b. vestuários;
c. educação;
d. planos de saúde;
e. transporte público;
f.

combustíveis;

g. tarifas públicas”. (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo do presente Projeto de Lei é zelar pelo direito
constitucional de propriedade da população, o qual é desrespeitado pelos
governantes, toda vez que os índices de inflação são mascarados, resultando
em confisco disfarçado de valores depositados em caderneta de poupança e
outras aplicações financeiras baseadas em índices inflacionários, o que é
também vedado pela Constituição.
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Inflação1 é a desvalorização do valor unitário intrínseco da moeda,
pouco importando se há ou não, em curto prazo, o aumento do índice geral de
preços. Quando o valor unitário da moeda é desvalorizado, por consequência
há uma necessidade natural de se usar mais unidades daquela moeda para
se comprar determinado bem ou serviço, mas isso necessariamente não
ocorre em curto prazo, pois o aumento da produtividade social e o aumento
das importações, entre outras medidas, podem disfarçar a desvalorização da
moeda.
A moeda se desvaloriza, na realidade, por ordem do Governo, que
determina o aumento da quantidade de dinheiro na economia, seja
produzindo mais dinheiro, seja através da alavancagem de crédito sem lastro
pelos bancos públicos e privados.
Traduzindo em bom português, a inflação é gerada pelo
descontrole de gastos do Governo Federal, que gastando mais do que
arrecada, precisa fabricar dinheiro fajuto, o que diminui a credibilidade de sua
moeda e traz como consequência, sua desvalorização.
Os índices de inflação divulgados pelo governo serão depois
utilizados para estipular os índices de correção monetária, que é a atualização
do valor do dinheiro. Isso vai estipular a recuperação do poder de compra do
valor emprestado. Assim, índices falsos de inflação, vão resultar em índices
falsos de correção monetária, que no fim, vai provocar erosão nas economias
populares depositadas em instituições financeiras.
O círculo vicioso acima descrito, ao fim e ao cabo, traduz-se em um
confisco das economias do povo, o que é vedado pela Constituição e
caracteriza crime contra a economia popular. Sob este prisma, não há como
negar a responsabilidade dos governantes que iludem o povo, com vistas a
surrupiar suas preciosas economias, que são, muitas vezes, a única garantia
de uma aposentadoria tranquila, num país onde a previdência social está
fadada ao desastre.
O princípio da moralidade está explícito em nossa Carta Magna,
em seu artigo 37. A divulgação de índices falsos, manipulados, atenta
também contra este nobre princípio. Só isso, já justificaria a imputação de
crime de responsabilidade contra o agente político.
O orçamento de 2011 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), segundo a Lei orçamentária Anual de 2011 foi de R$
1.588.744.584,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e oito milhões, setecentos
e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). Não se pode
alegar que o órgão não tenha condições de fazer um bom trabalho de
monitoramento dos preços para que os índices de inflação sejam precisos.
Para que o Brasil se desenvolva e traga bem-estar e prosperidade
para a sua população, é essencial que a população conheça com clareza as
1

http://www.institutoliberal.org.br/blog/o-problema-calculo-da-inflacao/
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regras pelas quais está jogando. Assim, não se pode admitir que índices e
outras informações públicas sejam manipuladas.
Portanto, tendo em vista o dever de todos, em especial dos
membros desta Nobre Casa, de buscar soluções para a moralização e
desenvolvimento do país, vimos apresentar a presente preposição.
Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio de nossos
ilustres Pares para aprovação da medida, que busca proteger o patrimônio e
o futuro de nossa população.
Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 2015.
Deputado Marcelo Belinati
PP/PR
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
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comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável
uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito,
e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e
o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
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XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de
2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas
em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações
fiscais, na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de
2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração
pública direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral,
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica,
externa e interna, da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de
cargo, emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas
ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações
privilegiadas. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre
seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o
disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
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III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores
serão determinados como se no exercício estivesse.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
(Vide ADPF nº 378/2015, cuja Decisão de Julgamento
no STF foi publicada no DOU de 21/12/2015)
Define os crimes de responsabilidade e regula
o respectivo processo de julgamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO I
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E
SOCIAIS
Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos
políticos, individuais e sociais:
1) impedir por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto;
2) obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais;
3) violar o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado
pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material;
4) utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral;
5) servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do
poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua;
6) subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social;
7) incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina;
8) provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra
as instituições civis;
9) violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art.
141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição;
10) tomar ou autorizar durante o estado de sítio, medidas de repressão que
excedam os limites estabelecidos na Constituição.
CAPÍTULO IV
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DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA DO PAÍS
Art. 8º São crimes contra a segurança interna do país:
1) tentar mudar por violência a forma de governo da República;
2) tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos Estados, ou
lei da União, de Estado ou Município;
3) decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso
deste, não havendo comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma a
irromper ou não ocorrendo guerra externa;
4) praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a
segurança interna, definidos na legislação penal;
5) não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução
desses crimes;
6) ausentar-se do país sem autorizacão do Congresso Nacional;
7) permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem
pública;
8) deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou
tratado federal e necessárias à sua execução e cumprimento.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – RELATÓRIO
O PL nº 4.234, de 2015, de autoria do nobre Deputado Marcelo
Belinati, busca alterar a Lei nº 1.079/1950 para inserir, entre os crimes de
responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a
divulgação ou fornecimento para divulgação de índices de inflação oficial falsos ou
manipulados, que não correspondam fielmente à variação dos preços no período
considerado ao real impacto no custo de vida da população.
Nos termos da proposta, o cálculo dos índices de inflação deverá
considerar necessariamente o aumento, em todo país, dos preços dos alimentos,
vestuário, educação, planos de saúde, transporte público combustíveis e tarifas
públicas.
Distribuído inicialmente a esta Comissão de Finanças e Tributação
para análise de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira e mérito, a
proposição ainda será examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
É o relatório.
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II – VOTO DO RELATOR
Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, apreciar a
proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados (RI, art.53, II) e de Norma Interna da Comissão de
Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que “estabelece procedimentos para
o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira”.
De acordo com o Regimento Interno, somente aquelas proposições
que "importem aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública" estão
sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação financeira e orçamentária.
Neste sentido dispõe também o art. 9º da Norma Interna – CFT, in verbis:
"Art. 9º Quando a matéria não tiver implicações orçamentária e
financeira deve-se concluir no voto final que à Comissão não cabe afirmar se a
proposição é adequada ou não."
O PL nº 4.234, de 2015, ao buscar definir como crime de
responsabilidade a divulgação de índices oficiais de inflação falsos ou manipulados,
que não correspondam fielmente à variação dos preços no período considerado e
seu impacto no custo de vida da população, não tem repercussão direta nos
Orçamentos da União, eis que se reveste de caráter meramente normativo, sem
impacto em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública.
No mérito, discordamos da iniciativa, a despeito das nobres
intenções reveladas pelo eminente Autor.
Primeiramente, índices oficiais de inflação são construídos para
responder a perguntas específicas. Por essa razão, existem vários deles,
considerando cestas de consumos diferentes com populações-alvo distintas, nas
diversas regiões, em capitais específicas. Portanto, não há índice mais correto ou
que reflita a melhor inflação de maneira geral, mas cada um deles se aplicada a
situação específica.
Além disso, existe acompanhamento dos preços por organismos
não-oficiais, de maneira que a manipulação dessas estatísticas é facilmente
detectável pelos especialistas e amplamente divulgada nos meios de comunicação.
Não nos parece razoável supor, diante disso, que a tentativa de manipular tais
informações poderia atentar contra o exercício de direitos políticos, individuais e
sociais.
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A nosso ver, não há correlação direta entre essa prática, por mais
condenável que seja, e quaisquer das previsões constantes do art. 4º da Lei nº
1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade. Aliás, se a suposição é a de
que o Presidente da República possa vir a determinar a maquiagem dos dados por
meio de ameaça ou constrangimento ao técnico responsável pela divulgação do
índice, cabe informar que o art. 9º da Lei nº 1.079/1950, que arrola os crimes de
responsabilidade contra a probidade na administração, assim dispõe:
“Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na
administração:
......................................................................................................
6 - Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para
coagí-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de
qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim;
7 - Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro do cargo.”
Em face do exposto, votamos pela não implicação do Projeto de Lei
nº 4.234, de 2015, em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. No mérito,
somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.234, de 2015.
Sala da Comissão, em 20 de setembro de 2016.
Deputado Ênio Verri
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou unanimemente pela não implicação da matéria em aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.234/2015; e, no
mérito, pela rejeição, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Enio Verri.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Covatti Filho - Presidente, Mário Negromonte Jr. - VicePresidente, Afonso Florence, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, Andres Sanchez,
Benito Gama, Edmilson Rodrigues, Enio Verri, Givaldo Carimbão, Hildo Rocha, João
Gualberto, José Guimarães, José Nunes, Júlio Cesar, Laercio Oliveira, Leonardo
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Quintão, Luiz Carlos Hauly, Miro Teixeira, Pauderney Avelino, Paulo Henrique
Lustosa, Pedro Paulo, Professor Victório Galli, Simone Morgado, Uldurico Junior,
Vicente Candido, Walter Alves, Yeda Crusius, Carlos Andrade, Celso Maldaner,
Eduardo Cury, Esperidião Amin, Helder Salomão, Izalci Lucas, Jerônimo Goergen,
João Paulo Kleinübing, Jorginho Mello, Keiko Ota, Luis Carlos Heinze, Marcelo
Álvaro Antônio, Márcio Marinho, Mauro Pereira, Soraya Santos, Victor Mendes e
Vinicius Carvalho.
Sala da Comissão, em 5 de abril de 2017.
Deputado COVATTI FILHO
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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