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CONGRESSO NACIONAL
Faço s!llber que o Congresso Nacional
aprovou, nos termos do art. 44, inciso
vm, da Constituição, e' eu, Moaeyr Dalla, Preaidente do Senado Federal, pro-mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.O 56, DE 1984
Aprova as contas do Presidente
da República, relativas ao exercicio
financeiro de 1980.
Art. 1.0 São aprovadas as contas
l>reBtadas pelo senhorPresldente da República, relativas ao exerciclo financeiro de 1980. conforme disposto nos amo
44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da. Constituição Fede-ral, com as ressalvas aos
valores lançados à conta "Despesas Impugnadas", pendentes de ultertor veri.ficação pelo Tribunal de Contas da
União.
Art. 2.° Os diversos responsáveis da
Administração Direta e Indireta, que não
apresentaram ao Tribunal de Contas da
União os balanços anuais :referentes ao
exercicio financeiro de 1980, no PTazo
estabelecido pelo Decreto n.O 80.421, de
28 de 5&tembro de 1977, ficam sujeitos
às sanções previstas no art. 53 do Decreto-lei 0.° 199, de 25 de fevereiro de
1967, e Resoluções dll4uele Tribunal.
Art. 3.° O Tribunal de Contas da
Uniã!,> tomarA as providênelas para a
apllcll.ção das penalidades a que se refere o artigo anterior.
Art. 4,0 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
senado Flederal, 4. de dezembro de
1984. ~ Senador Moacyr Dana, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos termos do art. 44, inciso
VIII, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Fede-ral, promulgo o seguinte
DEORETO LEGliSLATIVO N.O 57, DE 19M
Apro'Va as oontas do Presidente
da República, relativAS ao exercício

de 1981.
Art 1,0 São aprovadas as contas
iPrestadas pelo Presidente da República,

relativas ao exercício financeiro de 1981,
conforme disposto no art. 44, inciso VIII,
e 81, inciso xx, da Constituição Fede.ral, co1n res~alvas aos valores lançados
à conta "Diversos Responsãveis", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da. União.
Art. 2.° Os responsãveis pela Administração Pública Flederal que não apresentaram ao Tribunal de Contas. da
União os balanÇ<lS anuais referentes ao
exerciela de 1981, no prazo estabelecido
pelo Decreto n.O 80.421, de 28 de setemIbro de 1977, ficam sujeitos às penalidades previstas no art. 53 do Decreto-lei
n.o 199, de 2,5 de fe1iereiro de 1967, e Resoluções' daqueltl Tribunal.
!A:rt. 3'.0 O Tribunal de Contas da
União tomará as providências cabíveis
'Para a aplicação das sanções a que se
refere o artigo anterior.
Airt. 4.° Este decreto 1egI:llativo entra em vigor na data de sua. publicação.
Belnado F.ederalo 4 de dezembro de
1984. - Senador Moac:yr DaDa, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos termos do art. 44, incL50
IrI, da Constituição, e eu, Moa.cyr Dalla, Presldentedo Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.O 58, DE 19M
Autoriza. o Senhor Presidflllte da
República a se aWlentar do Pais no
dia 9 de janeiro de 1985, para um.
Encontro de: Trabalho com o Senhor
Presidente da República Arrentina.
Art. 1.° l!l o senhor Presidente da
República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a. ausentar-se ~o
Pais no dia 9 de janeiro de 1985, para
um Encontro de Trabalho eom o senhor
Presidente da República Argentina.
Art. 2,0 Este decreto leigslativo entra em vigor na data de sua publicação;
-

Senado Federal, f de dezembro de 1984.
senador Moaoyr DaDa, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional,
aprovou, nos termos do art. 55, § 1.°, da
Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 59, DE 19M
Aprova o texto do ,Decreto-lei n.Q
2.126, de 19 de junho de 19M, que
·'inclui a Gratlficaçio de Funç~
Policial no Anexo D do Deereto~lei
D.O 1.360, de 22 de novembro de 1974,
e dá outras providências".
Artigo único. l!l aprovado o texto do
Decreto-lei n.O 2.126, de 19 de junho de
1984, que "inclui a Gratificação de Função Policial no Anexo Ir do Decreto-lei
!!l.o 1.360, de 22 de novembro de 1974, e
dã outras providênelas".
-

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
senador Moaqr Da1JA, Presidente.

Faço saber que o Congresso Naciona.l
aprovou, nos termos do art. 55, § 1.°,' da
Constituição, e eu, Moaeyr Dalla, Preaidente do Senado Federal, promulga o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 60, DE 1984
Aprova o texto do Decreto·lei n.o
2.125, de 19 de junho de 19M, que
·'estla,beleee oorrespoDAlêncla de re!ferênCias de vencimentos eQlJ.cta>nentes aos sel'v1dOftll alcançados
pelo art. 1.° da Let 0.° ft.823, de 22
d~ setembro de 1980".
Artigo único. l!l 8IProvado o texto do
Decreto-lei n.O 2.125, de 19 de junho de
1984, que "estabelece correspondência de
referências de vencimentos concernentes aos servidores alcançados pelo art.
1,0 da Lei n.0"e.823, de 22 de .setembro
de 1980".
senado Federal, 4 de d«relnbro de 1984.
- Senador Moac:yr Da1JA,Presidente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
1tESOLUÇAO N.o 9'7, DE 1984
Autoriza o Senhor Deputado Pedro Corria a participar de missão
cultural no exterior.
Faço saber que a Câmara d06 Deputo,d06 aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1.0 Fica o senhor Deputado Pedro Corrêa autorizado a participar de
missão cultural na República Popular da
China, sem ônus para a Câmara dos
Deputadas, a partir de 17 de setembro
de 1984, considerando-se esse afastamen~
to como de comparecImento efetivo.
Art. 2·.° Esta resolução entrará em
v:lgor na data de sua publicação.
Câmara d06 Deputados, 4, de dezembro
de 1984. - Flávio Mazcillo, Presidente
da Câmara d06 DePUtadOB.
RESOLUÇAO N.o 98, DE 1984
Dispõe sobre a lotação ae Gwbinete
de Líderes.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
resolução:
Art. 1.° A lotação de servidores dos
Gabinetes de Líderes de Partido, cuj a
bancada possua até 50 deputados, fixada
segundo o disposto no art. 1.° da Resolução n.o 35, de 1980, alterada pela Resolução n.o 12, de 1983, passa a ser a constante da Tabela (Anexo n.
Art. 2.0 A Mesa tomará as providências visando a implantação do disposto
nesta resolução, nos termos do art. 3.°
da Resolução n.o 35, de 1980.
Art. 3.° Ficam transformados, na
forma do Anexo lI, em cargos de Assessor Técnico CD-DAS-I02.3, funções do
grupo DAI e encargo de Oficial de Gabinete.
Art. 4.° Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. I}.o Revogam-se as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de dezembro
de 1984. - Flávio Mareílio, Presidente da
Câmara dos Deputados.
ANEXO I
LOTAÇAO PARCIAL DOS GABINEI'ES

DE LIDERES DE PARTIDO
Cargo
Função
Encargo

Até 20 21 a 50
1
3
1

1
4
1

~-I>AI-112.3-~8

3

5

2
1
4
4
4
1

2
1

G~ete
CD-I>AI-112.2~!iS

Secretário ParticUlar
OficIal de Gabinete
Aux1l1ar
Ajudante liA"
AJud'nte "B"
SOMA

24

N.o de
Situação anterior

Quantidade

Ordem
1

Assistente de Gabinete
CD-DAI-112.2-~S

2

3
1

Oficial de Gabinete

N.o de
Orde:Ql
1
2

Situação nova

Quantidade

Assessor Técnico
CD-I>AS-I02.3
Assessor Técnico
CD-I>A8-102.3

3
1

RESOLUÇAO N.o 99, DE 1984
Cria funções no GrQpo-iDireçáo e
ASl;lstência Intermediária da Câmara dos Deputados.

Faço saber que a Câmara dos DepU:tados aprovou e eu promulgo a seguinte
reoolução:
Art. 1.0 Ficam criadas, no Grupo-Direção e Assistência Intermediária do
Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, cinco funções de Encarregado
de setor (de Manutenção e Operação de
Audio do Anexo I; de Manutenção e
Operação de Audlo do Anexo IV; de Manutenção e Operação de Projeção Audiovisulll; de Operação do Arquivo SOnoro ti
Cópias; e de Chamadas Avisos), ~-DAI
l11.2-NM, do serviço Técnico de Audio,
do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, alterando-se, em conseqüência, a Resolução n.o 7, de 1971}.
Art. 2.° Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Art.3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de dezembro
de 1984. - Flávio Marcílio, Presidente da
Câmara dos Deputados.
RESOLUÇAO N.o 100, DE 1984

Número de
Deputados

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Chefe de secretaria
Assistente de Gabinete
Assistente de

ANEXO 11

5

5
5

1

30

AutorirA q Senhor Oiy Fachln a
participar de n:fissão cultural no
exterior.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1.° Fica o senhor Deputado oly
Fachin autorizado a par:ticipar de missão cultural em Miami, EUA, a partir
de 3 de dezembro de 1984, sem ônus
para a Câmara· dos Deputados, conslderando-se esse afastamento como de
comparec!menb:> efetivo.
Art. 2.0 Esta Resolução entrará em
vigor n1l. data. de .. sua. publicação.
Câmara dos Deputados, 4 <Ie de~
bro de 1984. - Flávio Marcilio, Presidente da CAmara dos Depu~os.

RESOLuÇAO N.o 101, DE 1984
Autorlsa os Senhores Deputados
Paul1no Cícero de VaSconcellos, Pedro Colin e Ecídio Ferreira Lima a
participarem de missão cultural no
exterilll'.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1.0 Ficam os senhores Deputados
Paulino Cícero de V'8SCOnCellos, Pedro
Colin e Egídio Ferreira Lima autorizados
a particIparem de missão cultural nos
Estad06 Unidos. da América do ~orte, a
partir de 1.0 de dezembro de 1984, sem
ônus para a Câmara dos Deputados,
considwando-se esse afastamento como
de comparecimento efetivo.
Art. 2.0 Esta Resolução entrará em
vIgor na data de sua. publicação.
Câmara dos Deputados, 4 de dezemQro de 1984. - Flávio Marcílio, Presidente da Câmara d06 Deputados.
RESOLUÇAO N.O 102, DE 1984
Orla a Tabela Especial de Empregos da Câmara dos Deputados.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo à seguinte
Resolução:
Art. 1.0 Fica criada, na Câmara dos
Deputad06, a Tabela Espec1al de Empregos, com a Categoria Funcional de
Adjunto Partamentar, Código Co-AL 02lt"
cuja lotação corresponderá, sempre, ao
número de Deputados constitucionalmente fixado, aplicado o disposto no
art. 3.° da Resolução n.o 39, de 2 de
dezembro de 1982.
Art. 2.° A Categoria Funcional de
Adjunto Parlamentar terá as seguintes
características básicas: atividades de nível médio, envolvendo oritmtação e execução qualificada de trabalhos de apoio·
ao Parlamentar; acomplUlhamento, interno e externo, de ass)1ntos_ de inte-:
resse do Parlamentar; eXleCução de trabalhos datilográficos e outros serviçoS
de secretaria de intereBl3e da adInlnlstração.
Art. 3.0 A Categoria Funcional instituída na forma do art. 1.0 desta Resolução terá a seguinte estrutura:
Classes
lteferências
Especial
NM-34 e ~M-35
"B"
NM-32 e NM-33
"A"
NM-29 a ~M-31
Art. 4.° O preenchimento dos empregos previstos na lotação da Categoria
Funcional a que se refere O< art. 1.0 desta Resolução far-SIe-á através de processo seletivo, de caráter eliminatório,
a ser regulamentado pelo 1.0 -Secretário
e aplicado com base na Rerolução n.° 39,
de 2 de dezembro d!e 1982, constitul.iJ.dolhe clientela 06 contratadOS para as funções do Grupo~retar1adoParlamentaf
e como Oficial de Gabinete e Secretário
Particular que sat18façam os seguintes
requisitos básicos:
a) contar 4 (quatro) an<l6 de exercícIo nas funçõe6 de Secretariado Parla-
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mentar e coÍllo Oficial de 'Gabinete e
secretário P~cular, desde que e6~jam,
no mlnimo, na. 1 (um) ano no exerciciO ininterrupto em uma dessas funções,
à época da realização do respectivo processo seletivo;
b) comprova:r escolarld-ade na data da
realização do processo seletivo.
Parágrafo único. Os testes seletivos
previstos neste artigo lWrão realizados
de dois em dois anos, lle:tnpre no primeiro trimestre do ano, retroaglnüo os efeitos financeiros decorrentes da inclusão
ao primeiro dia do mês de janeiro,
observado o disposto nesta Resolução.
Art. 5.Q No 'Jl!I,"eenClllmelnto dos empregos prieVlstos, ob&erva:d1l. a ordem de
classificação, a inclusão far-se-á da
cIasse final, excluida a CIMBé Especial,
para oas classes inferiores, na primeira
referência respectiva, nos limites da lotação estabelecida.
ParágrafO único. O contratado que,
em dlecorrênela do disposto neste artigo,
ficlI.r c1assitlcado em referência cujo salário mensal for Inferior aO que vinha
auferlndo, terá esta diferença assegura·
da como vantgaem pessoal a ser 'absQrvida nos aumentos salariaiS concedidos
aos servidores da Câmara dos Deputad08.
Art. 6.° Os ocupantes de empregos
integrantes da categoria Funcional de
Adjunto Parlamentar fleam sujeitos ao
iregime de 40 (quarenta) horas semana.is
de trabalho e serão lotados no Departamento de Pessoal.
Art. 7.0 O Deputa:do, através da Diretoria-Geral, poderá, se lhe convier e.
desde que renuncie à. Indicação de Assls11ellte de Gabinete Parlamentar, solicitar a designação, para seu Gabinete,
de integrante da Categoria Funcional de
Adjunto Parlamen'tar, dentro da disponlbllldade da Tabela Especial de Empregos.
_ Parágrafo '6nieo. O servidor dellignado nos termos d~s!le artigo registrará.
freqüência diária na COordenação de
Apoio Parlamentar.
Art. 8.° Fica lnstltuida '8. GratifIcaçií.o de Gabinete Parlamentar, com
lor Iflquiva1ente aoatrlbuido à função
CD-DAI.3-NM, a ser eoneedida. pelo DIretor-GeraI ao ocupa.n,te da. categoria
J'unc1onal de Adjunto Parlamentar deIigJ1'l&do para !ler ezel'óicio em Gabinete
Parlamentar, noe termos do dJaposto 110
llJ1;•. 7.° deafta, :Reaolução.
.
Art;--lt;O Fica. &.lllIféguradoao ocupante
, . Categoria. Funcional de Adjunto Parlámentar o d1;re1to de parlle1par do aJa-tétn$ de mob11tdade fu!DcionaJ. regula-,
inentado pela Reeolução 0.0 39. ilé2 de
dezembro de 1982, eaIteraçóes po&tl!l.
ikli'és.
Art. 10. Os ocupantes da. Ot\;tégorla.
Pua,clonal de. Adjunto Parlamentar ai!rio regidos pe~ legislação trabalhista.
e ~ormas que ditlclpllnam o Fundo de
Garantia por T~mpo de Serviço - raTS.
Art. 11. Esta Besolução entra ell1 vigor na data de 811' publ1eaÇ~
.Art.. 12. Revogam-se as' diB,poBlçóes
em contrário.
Càm.ara dos DeputadOB, 4: de no'vembIO de 1984. - Flávio MarciUo, Píell1·
denileo da Câmara dos Deputados.

va-

RESOLUÇAO N.o 103, DE 1984
Dispõe sobre a transformação de
EncarfOs de Gabinete e inclusão de
CatefOria Funcional no Grupo-Atividades de Apolo Legislativo.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1.0 Ficam transformados e redistribuídos. na forma do Anexo, Encargos de Gabinete constantes da lotação
do extinto Partido Popular.
Art. 2.° Fica criada, e incluída no art.
1.° e em seu § 2.° da Resolução n.O 36,
de 1983, a Categoria Funcional de Assistente Técnico, OD-AL-019, com as seguintes características básicas: Atividade
de Nível Superior, envolvendo execução
de trabalhos técn:lcos especializados relacionados com a atuação parlamentar,
bem como trabalhos de pesquisa das informações necessárias no acompanhamento do processo legislativo.
Parágrafo '6nlco. A categoria funcional referida neste artigo terá suas classes dlstrlbuidas de acordo com a sE!gu1n~ escala de referência:
- Na 23 a 25
Cn.AL-019 - Especial
iCn.AI.-{)19 "C"
-NS20a22
_ NS 17 a 19
"B"
CD:'AL-019 CD-.AL-019 "A"
- Na 14 a 16

soramento Superiores, em exercicio nesses cargos até 31 de dezembro de 1984.
parágrafo único. A inclusão de que
trata este artigo far-se-á da classe final, excluída a Classe Especial, para as
classes inferiores, na primeira referência respectiva, nos limites da lotação e
segundo critérios a serem estabelecidos
pela Mesa.
Art. 4.0 Os ocupantes de cargos de
Assessor Administrativo e de Assessor Legislativo poderão formalizar junto aJo
Departamento de Pessoal, no prazo de
15 dias, contados da publlcação desta
Resolução, opção pela permanência na
situação em que se encontram.
Art. 5.0 Ressalvando o disposto no art.
3.° os empregos da Classe Inicial da Categoria Funcional de Assistente Técnica serão providos metade mediante coneurso públlco e metade por ascensão funcional, em que serão verificadas as qualificações essenciais exigidas na respectiva especificação.
,Pa.rágrafo único. Constituem requisitos para ingresso na Classe Inicial da
Categoria Funcional de Assistente Técnico, além das estabelecidas nas Instruções
reguladoras dos concursos, diploma ou
certlfica:do de conclusão de curso superior ou habilitação legal equivalente.
Art. 6.° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 1984. - Flá.vio Marcílio, Presidente da Câmara dos Deputados.

Art. 3.° O preeneh1mento inicial dos
empregos da Categoria Funcional de que
trata o artigo anterior far-se-á mediante a inclusão de ocupantes de cargos de
Assessor Administrativo e de Assessor
Legislativo, do Grupo-Direção e Asses-

ANEXO
;Sim.ção anterior
(Partido Po-pular)
Oficial de Gabinete
Encargo de Gabinete
Auxiliar de Gabinete
Encargo de Gabinete
Auxiliar de Gabinete
Encargo de Gabinete
AuxIllar de Gabinete
Encargo de Gabinete
AuxIllar de Gabinete
Encargo de Gabinete
AUXIliar de Gabinete
Encargo de GabInete

Situação Nova
(transformação/lotação)

01
01

01
01
01
01

AuxIllar de Gabinete
Encargo de Gabinete·

01

AuxIllar de Gabinete
Encargo de Gabinete

OI

AuxIllar de GabInete
Encargo de Gabinete

02

Auxillar de Gabinete
Encargo de Gabinete

01.

Assessor Admin:lstrativo
CD-DAS 102.3
Gabinete Presidente
Assessor Adnlln:lstrativo
CD-DAS 102.3
1.a.-Vlce-Presidência
.Assessor Aümln:lstrativo
CD-DAS 102.3
2.a-Vlce-Presidência
A$Sessor Administrativo
CD-DAS 102.3
1.a -secretaria
As8esBor Admin:lstratlvo
CD-DAS 102.3
2.a-Secretaria

01
OI
01
01
01

~r

Administrativo
CD-DAS 102.3
a
3. -8ecretaria

01
Assessor Admln:lstratlvo
Cn.DAB 102.3
4.a -Bec.retaria
01
Assessor Administrativo
CD-DAS 102.3
secretaria. Geral da Mesa
01
As8e&'Jor AdminIstrativo
CD~DAS 102.3
DmtoriaGeral
02
Assessor Administrativo
CD-DAS 102.3
Assessoria Técnica da DIt. Geral 01
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Situação anterior
(Partido Popular,
Ajudante "AO>
Encargo de Gabinete
Ajudante "AO>
Encargo de Gabinete
Ajudante "AO>
Encargo de Gabinete

Dezembro de 1984

gra.tificada ou função de confiança,
desde que tenham dado origem a
cargo ou função integra.ntes dos mesmoo Grupos e guardem correlação
de atribuições."

Situação Nova
(transformação/lotação)
Assessor Administrativo
02

Art. 2.° O disposto no parágrafo 1ÍIÚco do art. 3.0 da Resolução n.O l,de
1986, acrescentado pelo artigo anterior,
alcança, também, a contagem de período
de exercício pleiteada 'Mlteriormente à
vigência desta Resolução.

CI}-I}P.U5 102.3

.AB.<Jes,soría Técnica da I>ir. Geral 02
Assessor Administrativo
02

CI}-DP.U5 102.3

Diretoria Administrativa
Assessor Administrativo
02
CD-DAS 102.3
I>iretoria Legislativa

02

Art. 3." Esta Resolução entra>rá em
vigor na da.ta de sua publicação.

02

Art. 4.° Revogam-se
em contrário.

TOTAL
R1lSOLUÇÃO N.o 1M, DE 1984

Dá o nome de ''Pedro AleJxo", à
Biblioteca da Câmara dos DepuW....
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte

Resolu~ão:

Art. 1.0 A Biblioteca da Oãmara dos

Deputados passa a designar-se "BLblioteca. Pedro Aleixo".
Parágrafo único. A Biblioteca. ostentará, na entra.da, placa de.s1gnatlva de
seu liome, figurando no Salão de Leitura,
retrato do homenageado.
Art. 21' Esta RJei/lo1'UÇá.o entrará em
vigor na data. de sua publicação.
Art. 3.0 Fica.m revogadas as dispo6i;'
çõe3 em contrário.
Câmara. dos Deputados, :t de dezembro
de 1984. - J!1ávIo Marcillo, !PresIdente
.da Câmara doo Deputados.
RE8OLUÇAO N.o 105, DE 1984

Denomina "Sala. Heitor JAlenC81'
Furtado", o reeinto da Comissão dê
Sernço Público da Câmara dos DeJIIltados.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
I1'e8Olução:

disposições

Câmara dos Deputados, 3 de dezembro
de 1!l184. - J!1ávIo Marcilio, Presidente
da Câmara dos Deputados.

Art. 1.° Passa a denominar-se "saIá
!Heitor Alencar Furtado" o recinto de
funcionamento da Comissão de serviço
Públieo da Câmara dos Deputados.

RESOIJUÇÃO N.o 10'7, DE 1984

Art. 2.0 Revogadas as disposições em
contrário, a presente resolução entra em
vigor na data de sua publicação.

Cria. fnnçõe& no Gmpo-Direção e
Assistência Intermediárias da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 3 de dezembro
de 1984. - J!1ávIo Mareilio, Presidente da
Câmara dos Deputados.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a. seguinte
Resolução.

Atrt. 1.° Ficam criadas, no Grupo-Direção e Assistência. Ia:1wrmediárias do
Quadro permanente da Câmara dos Deputados, 16 (dezesseis) funções de Assistente OD-'DAI-112.3 NS (do Setor de
Redação Final de Debates) da Coordenação de !Revisão e Redação de Debates
do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, altera.ndo-.se, em cimseqüência, a Resolução n.o 7, de 1975.

RESOLtJÇAO N.O 106, DE 1984

Introdu JIlU'áIraIo ao art. 3.° ~
Resolução n.o I, :de 1980, e dá outrall
providências.
Faço saber que a Câmara <Ws Deputados aprovou e eu promulgO a .seguinte
Resolução:
Art. 1.° O M't!gO 30.0 da Rei!lOlução n.o
1, de '1 de março de 1980, é acrescida do

Art. 2.° Esta Resolução entra em vi·gor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrátio.

seguinte parágrafo:

"Parágrafo único. :s: a<lmitldaa
contagem do periOl1o de exercício
anterior à instituição dos GTIlPOSDl.reção e As8essOmmento SUperiores

e Direção e

as

Câmara. dos Deputados, 3 de dezembro de 1984. - Flávio MarcWo, Presidente da Câmara dos Deputados.

Assistência. Intermediá-

rias, de cargo em .comissão, função

SUMARIO
1 -

ATA DA 161.& SESSÃO DA 2.&
SESSÃO ~ISLATIVA DA 4'7.&
LEGISL.-\TURA, EM 4, DEDEZEM-

BMDE 1984
I - Abert1lra da 8essíiO
U ;.... Leitura e assinatura da ata da
sessão anterior
lU - Leitura do Expediente

TELEGRAMAS
Do Sr. DeplPt.a.do Egídio Fecrreira LIma,

oomunieando sua ausfulcla do País por
30 dias.
DO Sr.. DeputadO Paulino Cícero de
Vasconcellos, comunícando sua ausênc.1a
do País a '[}lWt1r de 1.°-12-84.
MENSAGEM
501, de 1984 (Do Poder
EJtlecutlVO) - Submeite à oonsi~
do Congresso Nacional o text.o do Acordo de Oooprem.çã.o no campo d<l6 Uoos

Mensagem

ftU)POSTAS DE EMENDA
A OONSTITUIÇAO

Do
Do

sr. JG de Ara:újo Jorge e outros.
sr. Alércio Dias e outros.
OFíCIOS

N.o 110/84, do Sr. Deputado José TaVa1'!e5.

N.o 134/84, do sr. I>epu!:ado Rômulo
Gelv.ão.
N.o 115/84, do Sr. Depll:tado ·Gargônlb
Nelx).

iIl.0

Pacíficos da En&gia Nuclear entre o
Governo da. RepúbMca F'edero.tiva do
BraBIl e o Governo da República. PopaJair diaI Cl1ma, ass1mLdó em Pequim, a

11 de outubro de 1984.

REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇõES

- N.o 283184 - SolicJtta informações
ao MinIstério das Comunicações sobre o
pet'centuaJ. de 30 por cento CQbrado !!Obre
()fl serviços de teIeoomllllioo.çães. (Do Sr.
Horácio Or:tiz.)

- N.0284/84 - Solicita info;rmaç~ à
Secretaria <l.e Pla.nejamento da Presidência da República sobre a. liberação das
cotas do Fundo de Participação dos Murnieíploo no oolU"ente exercíc.ro. (Do Sr.
Hélio Duque.)
- N.o 285/84 - Solicita informações
ao M1nistério das M.inas e Eniergia, sobre IC01\tmtos de presúaçáo de serviços
firmados entre a PETROBRAS e empreSII,S ,pI'leStadoras de serviçO de táxi aéreo.
(Do Sr. B11M1dão Monteiro.)

-

N.O 286/84 -

SQ1l.cita informtaçóes

MJ;nistér.lo da Fazenda, sobre o a.ndamen.to dos inquérlltos qwe apuram Lrre~ do Gl'Il])O "Coroa-Brastel".
(Do Sr. Sérgio Lomba.)

aJO

- N.o 287/84 - SOlic;tta informações
ao SieCretárlo-Geral do COnselho de Segu:rança. Nacilonla1, sobro a transformação dos Ter!rl1:órloo Federais de RoraLma
e Ama.pá em EBtados-membros da Federação. (Do Sr. Moza:r11do CavaJ.cantl,)
- N.o 288/84 - Sollcita informações
ao DASP sobre convênios com empreSM
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locadoras de mão-de-obra. (Da Sra.
M,y;rthes Bevilacqua.)
- N.o 289/84 - Solicita informações
ao Tribunal de COntas da União, sobre
03 fundll.mielntos legais que justlfiquem
os irlepassos de ,recllil'SOS rea:llzados pelo
SEI, SESC, SENAI e SENAC, para a
C<mfeder~ NGCkmal da Indústria e
eonfedJeração Nacl.ancl: do COmércio.
(Do Sr. sebast1ã:o Nery.)
- N'.o 290/84 - Solicita informações
810 Senhor Minl.s.tro ExtraoridInárjo para
AssUiIl!tos Fundiárloo, sobre a. oeupação
e dWtribuição d'e ~aIS pelo !NCRA. (Do
Sr. Oswaldo Lima. FIlho.)
- N.O 291/84 - SOlicita informações
à secre,ta.ria de PliMlejwnento da. Presidência da República, sobre a distribuição
do Fundo de P,artlclpação dos Municípios
e do Fundo Rodoviário oos Munlçípiol3
Maranbenses. (Do Sr. Wugner Lago.)
- N.o 292/84 - Solicita informações
ao MInistério da Educação e Cul.wra, sobre a merenda escolar. (Do Sr. Eduardo
Maitarazzo Supl1cy.)
-

N.o 293/84 -

Solicita infomw.çóes

ao Estado-MaWir daIS Forças Arnladas,

sobre a produção de annamen.t.o pela indústria bélIca instMada no Pais. (Do Sr.
F1rancisoo Dias.)
- N.o 294/84 - Solicita. informações
ao Ministério da Educação sobre o salárIo-eduooção. (Da Sra. ~bes Bevllacqua.)

- N.o 295/84 - Bolie1ta informações
ao Miniatério do Interlor, sobre projetos
agropecuários ~ lndustrla.ls a.provados
pa1la os Municípios de Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Conceição do
Araguaia, Redenção, Xingoora e Rio
Maria, no Pag.-á. <Do Sr. Ademir Andrade.)
- N.o 296/84 - Soliçita infoxmações
a.o M1nistérIo da JUSotiça.,. BQbre o volume
de ;reeun;os já Ubemdos para a constru~o da Penitenciária de Campina Grande. (Do Sr. Raymundo Asfora.)
- N.o 297/84 - Solicita 'informações
1IO M1n.istérIo das Relações ~,Ilores,
sObre "a. constanibe presença. de aeronaves ml1ltan-es dos ~os Unidos da
América, e$aclons.doo em aeroportos
bI1asM.edros. (DilI 001rUE8ã0 de R.e:1açõ~s
Extertores.)

-

N.o 298/84 -

,Solicilj;a, lntorms,ções
e Energia., sobre
o .reloatório feito pela PETROBRÁS indicando as caUS88 das duas explosões 000;:irddas na pladiaforma (lIe ,Enohova, em
agostc> deste ano. (DOIS srs. AIrton Soares e Eduaxdo Mata.razro Supl1cYJ
- N.a 299/84 - SoUc~ta informações
1IO Mindstér10 da. Agrlool1.ura, robr)e a
compra de a:grotóx1cos banidos dorecel~
'tuárlo agronômleo lillternaeional. (Do Sr.
Luiz Henriqüe.)
- N.o 300/84 - Solicita informações
ao MInistério da Fazenda., .so~e o vglume de cheques emitidos aeU1 provisão
de f,undos nosúLtlmos dois MWB. (Do Sr.

ao Mtnlstérlo das

M1:nas

Jilra:ncdsco Ama.raJ.)

-

N.o 301/84 - Solicita 1n:formações
Sr. MInistIro Extraordinário paro. AsSUIlIiJos FUiIl!dl.ârios, sobre imóveis rurais
localizados nos Municipios dé santana.
do Al'aguaLa., São Félix do Xingu, RedJenção, COnceição do Ar.aguaia, Rk> Marta, Xlngu.a:ra, São João do Araguaia,
a<J

Marabá. e sobre a Fazenda Alvorada (na

área 00. Brasil-Oentral). (Do Sr. Ademir

A'llid·radeJ
- N.o 302/84 -

SoUcita. lnfmmações
a.o MtniJsItêr!o doa Fazenda, oob're a ,redu-

ção de 42% das cotas municipais d\)
FPM. (Do Sr. Luiz Henrique.)
.
l'ROJETOS A JlMl'RlMIR

Projeto de Decreto LegLslatlvo n.o 14-C,
de 1983 - Emenda do senado ao Projeto de Decreto Legislativo n.o 14-B, de
1983, que "aprova o texto -do Acordo Básico do Cooperação Técnica e Científica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GQverno da República
do Haitl, celebrado em Brasília, a 15 de
outubro de 1982~'.
Projeto de Resolução n.O 59-B, de 1983
(Da Sra. Cristina Tavares) - Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados criando a com18são
Permanente da Informática; tendo parecer, da Mesa, pela aprovação, com
Substitutivo. Parecer da Mesa às emendas de Plenário, pela aprovação.
Projeto de Decreto Legislativo n.o 72-A,
de 1984 (Da COmissão de Relações Exteriores) - Mensagem n.O 321/84 Aprova o texto.do Acordo Geral de cooperação entre o Governo da República
Federativa do Bra.sll e o GQvemo da
República Federativa Democrática de
São Tomé e Príncipe, concluído em Brasilia a 26 de junho de 1984; tendo pareceres: da Comissão de Con:stituição e
Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação.
Projeto de Decreto Legislativo n.a 73-A,
de 1984 (Da COmissão de Relações Exteriores) - 'Mensagem n.O 322/84 Aprova {) texto do ACÇlrdo Básico de Cooperação Cientit1ca e TéCJ:lica entre o Governo da República Federativa do BrasU
e o Governo da República Democrática
de São Tomé e Príncipe, assinado em
Brasil1a, a 26 de junho de 1984; tendo pareceres: da COmissão de Constl,tuição e
Justiça, pela co:qstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da comtssão de Ciências e Tecnologia, pela
aprovação.
Projeto de ~I COmplementar n.O 95-A,
de 1983 (Do Sr. Qla'rck Platon) - COncede klenção do ImPOSto sobre Circulação
de Mercadorias às saídas de máquIniS e
implementos agrícolas e industriais liestlnadas a projetos no Território 1"étleral
do Amapá; tendo pareceres: da Comissão
de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa; e, das Comissões de Economia,
Indústria e Comércio e de Finanças, pela
rejeição.
Projeto de Decreto Legls1ativo in.o
102-C, de 1981 - Emenda do senado ao
PrOjeto de Decreto Legislativo n.o 102-B,
'de 1981, que "aprova {) texto .do Acordo
de Cooperação Clentifica e Tecnológica
entre {) Governo da República FederAtiva
do llrasil e {) Governo da República da
COlômbia, assinado em Bogotá, aos 12
dias do mês de ma,rço de 1981".
Projeto de Lei Complementar n.O142-A,
de 1984 (Do Sr. Geovani Borges) - Dá
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nova redação ao § 1.0 do art. 4.° da Lei
COmplementar n.O 26, de 11 de setembro
de 1975, que alterou dispositivos da legislação reguladora do PIS-PASEP; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de Serviço Público e de Flnanças~
pela aprovação.
Projeto de Resolução n.O 172-A, de 1984
(Do Sr. Abdias do Nascimento) - Cria a
COmissão do Negro; tendo parecer da
Mesa pela aprovação.
Projeto de Lei n.a 623-A, de 1983 (Da.
Sra. Cristina Tavares) - Dispõe sobre a
reserva de horário destinado· à Câmara
dos Deputados no notle1ário· "A Voz do
Brasil"; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, j.urldie1dade e técnica legislatl.
VII.; da Comissão de Comunicação, pela
aprovação, contra o voto em separado do
Sr. José Carlos Martinez; e" da Mesa,
pela aprovação, com Substitutivo.
Projeto de Lei n.O 634-A, de 1983 (Do
Sr. Hélio Duque) - Institui o pagamento de "Royaltles", aos Estados e Municípios, sobre a produção de energia hidrelétrica; tendo pareceres: da Comissão
de COnstituição e Justiça, pela 'constltucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das COmissões de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças, pela
aprovação.
Projeto de Lei n.O 66G-A, de 1983 (Do
Sr.. Agenor Maria) - Dispõe sobre a correção dos salários-de-contribUição; tendo pareceres: da Comissão de COlllltltuição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e, das Comissões de Trabalho e Legislação SOcial e de Finanças,
pela aprovação.
Projeto de Lei n.o 709-A, de 1983 <Do
Sr. Jorge Argàbe) - Dispõe sobre a
transformação do Banco Nacional de
Crédito COoperativo no Banco Rural do
Brasil S.A., e dá outras providências;
tendo parecer: da COmissão de Constituição e Justiça, pela InconstitucionalIdade,
contra o voto em separado do Sr. Jorge
Carone.
Projeto de Lei n.O 766-A, de 1983 (Do
Sr. José Frejat) - COncede isenção de
Impostos federais na Importa!,lão de instrumentos musicais, nas condições que,
menciona; tendo,pareceres: da Com18são
de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da COmissão de Economia, ind'6Strla e COmércio, pela rejeição, contra o
voto em separado do Sr. Antônio Osório;
e, da Comissão de Finanças, pela aprovação.
.
Projeto de Lei n.a 830-A, de 1983 (Do
Sr. Israel Dias-Novaes) - Dispõe sobre
a comercialização de Imóveis, para o efeito da incidência do Imposto de renda;
tendo pareceres: da Comissão de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridleadade e técnica legislativa; da Comi&são de Economia, Indústria e COmér'Cio, pela rejeição"t:OIltra o voto em sepa.,.
rado do Sr. José Ulisses; e, da Comisssão
de Finanças, 1>Cla rejeição.
Projeto de Lei n.o 877-A, de 1983 (Do
Sr. Marcelo COrdeiro) - Dispõe sobre a
proteção aos mamíferos marinhos; tendo
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pareceres: da COmissão de COnstituição
e Justiça pela eonstitucionalidade, jurIdicidade e técnica. legislativa; e, das COmissões de Agricultura e Política Rural e de
Ciências e Tecnologia, pela aprovação.
Projeto de Lei n.O 952-A, de 1983 (Do
Sr. Iturival Nascimento) - Dispõe sobre
a criação do Ministério dos Desportos e
do Turismo; tendo pareceres: da COmissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, JurIdicidade e técnica.
legislativa; da COmissão de Esporte e Turismo, em Il,udiência, pela aprovação; da
Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação, com emenda e com voto em
separado do Sr. OIy Fachln; e, da COmissão de Finanças, pela aprovação, com
adoção da emenda da COmissão de Educação e Cultura.
Projeto de Lei n.O !}55-A, de 1983 (Do
Sr. Juarez Bernardes) - Determina que
o lAPAS firme acordos com os municípios devedores pernútindo que essas dívidas sejam pagas até 60 (sessenta) meses, sem juros e correção monetária; tendo pareceres: da Oomissão de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com
emenda; e, das Comissões de Trabalho e
Legislação Social e de Finanças, pela
aprovação, com adoção da emenda da
COmissão de COnstituição e Justiça.
projeto de Lei n.O l.ü21-A, de 1983 (Do
Sr. Lélio Souza) - Revoga o Decreto~lel
n.O 1.183, de 22 de julho de 1971, restabelecendo a autonomia do Município de
Roque G<Jnzales, no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências; tendo pllireceres: da Comissão de COnstituIção e Justiça, pela constitucionalidade,
jurIdicllide e técnica legislativa; e, da Comissão de segurança Nacional, pela
aprovação.
PROJETO DE LEI N.o l.132-A, DE 1983
sr. !Paulo Marques) ~ Estende às
prefelturas municipais os benefícios do
crédito rural Institucionalizllido pela Lei
!TI.O 4.829 de 5 de novembro de 1965 e dá
outras providências, tendo pareceres: da
COmissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, jurIdicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de
Agricultura e Polftica RlLl'al e de Finanças, pela aprovação.
PROJETO DE LEI N.o l.152-A, DE 1983
(Do Sr. Orestes Muniz) - Dispõe sobre
a criação do Banco do Centro oeste S.A..;
tendo pareceres·: da Comissão de COnstLtulção e Justiça, pela constitucionalidade, j urIdic1dllide e técnica legislativa;
da. COmissão de Economia, Indústria. e
Comércio, pela rejeição; e. da Comissão
de Finanças, pela âJ)rovaçlio.
PROJETO DE LEI N,o 1.177-A, DE 1M3
(Do Sr. Daso Coimbra) - Altera o disposto na letra Uh" do inciso IX do art.
146 do Código Eleitoral; tendo pM'ecer:
da COmissão de OonsUtulção e Justiça,
pela constitucionalidade, jurIdicidade,
têcnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE I.EI N,o 1.3(}1-A, DE 1983
(Do Sr. Jaime CânJ.ara)· - Proíbe a peSca econômIca n.li:$ bacias dos rios. Ara..
BUia e Toeantins e 'de~mina out1'as
providência.'l; tendo !pareceres: da COmissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, jurIdicidade e téc(Do

nica legislativa; da Comissão de Agricultura e Política Rural, pela rejeição;
e, da COmissão de Ciência e Tecnologia,.
pela aprovação, com emmlda.'l.
PROJMO DE LEI N.o 1.678-A, DE 1983
(Do Sr. Renan Calheiros) - Dispõe sobre a oontribuição sindical às associações
,profissionais; tendo pareceres: da c0missão de eonstituiçlliO e Justiça, pela
constitucionalidade, jurIdicIdade e técnica legislativa; da. CoIlÚS8ão de Traba.lho e Legislação SDcial, pela aprova~;
e, da Oomissão de Finanças, pela aprov'ação, contra o voto do &1'. Floriceno
Paixão.
PIROJETO DE LEI N.o 1.763-A, DE11l83
(Do Sr. .P'rancll!OO Amaral) - Exclui d<I8
encargos do Decreto-lei n,o 2.047, de 20
de j1,llho de 1983, as pessoas que eilpécitica, e dá outras providênclas; terid~
pareceres: da CoDÚllSão de COnstituiçãó
e Justic}a, pela constItucionalldllide, juridicfdade e técnIca legislativa; da ColIÚSsão de ECOnomia, Ind~tria. e COmércio, pela rejeição, contra o voto em
separllido do Sr. Alberto Goldman; e, da
ComLssão de FInanças, pela prejudicià~
lidllide.
Projeto de Lei n.o 1.829-A, de 1983 Do
Sr. Leônidas Sampaio) - Dispõe sobre
incentivo fiscal àJ; exportações e importações realizadas pelas Regiões Norte e
Nordeste; tendo pareceres: da Comissão
de ConstituIção e Justiça, pela constitucionalidade, jurIdicidade e técnica legislatva; e, das Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças, pela
rejeição.
PROJErO DE LEI N.o 1.912-A, DE 1!}83
(Do Sr. santinho Furtado) - Autoriza
o Poder Executibo a instituir o Programa Nacional do Aipim; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalldade,jurtdicidade e
técnica legislativa; e, das ComJ.s,sões de
Agricultura e Política Rural e de Finanças, pela aprovação.
PROJE1I'O DE LEI N.o 1.936-A, DE 1983
(Do Sr. Santinho Furtado) - Lsenta as
entidllides filantrópicas do pagamento de
tarifas de energia elétrica; tendo pllll'eceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, jurIdicidane e técnica legislativa; da COmissão de Minas e Energia, pela rejeIção,
contra o voto em separllido do Sr. ceLso
Amaral; e~ da Comissão de Ftnllinças,
pela rejeiçllO.
PR.OJE,I'O DE LEI N.o l.937-A, DE 1983
(Do Sr. Djalma. Bom) - Dispõe sobre o
salário' pago nas substituições de funções e dá 9utras providências; tendo pareceres: da COmIssão de Constituição e
JustIça, pela constitucionalidade, juridicidade e iknica legislativa; da COmissão de Trabalho e Legislação Social, pela
aprovação, com emendas; e, da COmissão de FtnançllS, pela aprovação.
PROJEn'O DE LEI N.o 2.056-A, DE 1983
(Do Sr. Mozarildo CavalcantI) - Dispõe sobre a venda de bens imóveis residenciais da União, sltullidosna área urbana de Boa Vista, Roraima e dá outras
providências; tendo pareceres: da COmissão de Con.stitui~ e Justiça, pela
constitucionalidade, juridlcidade, técnica legislativa c, no mérito, pela rejeição;
e, das Comissões' do Interior e de Finanças, pela rejeição.

I

PROJETO DE LEI N.o 2.064-A, DE 1983
Sr. Manoel Costa Júnior) - Determina a instalação, nas zonas de garImpo, de escola3, postos de saití4e, rede de
saneamento básico, de geração de energia, de comunicação e abertura de estradas; tendo pareceres: da Comissão
de Constttulção e Justiça, pela constItucionalidade, jurIdicfdade e técnica legislatva; da Comissão do Interor, pela aprovação; e, da Comissão de Finanças, pela
aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI N.o 2.324-A, DE 1983
(Do Sr. GOrgônio Neto) - lUtera. a redação do aft. 1.0 da LeI n.O 6.426, de 30
• Junho de 19'17, estllibelecendo novos
etltérIGS para exposição de obras de artes pela FUNAR'I'E; tendo pareceres: da
CoIl1Ül8ão de COnstl.tul~ e Justiça, pela
con.stituclonalldade, juridiclctllide e iknica legislativa; e, das Comissões de
Educação e Oultura e de FJnanças, pela
aprOvlliÇão.
PRoJEro DE LEI N.o 2.809-A, DE 1983
(\Do Sr. Freitas Nobre) - Introduz modificações na legislação de amparo lliOS
ex-combatentes da n Guerra Mundial,
e dá outras providênc1as; tendo pareceres: da Comissão de COnstituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidllide e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela
aprovação; e. da COmissão de Finanças,
pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI N.o 3.009-A, DE 1984
(Do Poder Executivo) - Mensagem n.o
58/84 - Autoriza o Instituto Brasileiro
de :Desenvolvimento Fiorestal - IBDF
a doar o imóvel que menciona; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juri-.
dicidade, técnica legislativa e, no mé-:
rito, pela aprovação; e, das Comissões
de Agricultura. e iPolitica Rural e de Finanças, pela apro~'aÇão.
(Do

PROJEI'O DE LEI N.o 3.362-A, DE 1984
Poder Executivo) - Mensagem n.o
102/84: - Dá nova redação lliO art. 14
do Decreto-Iei n." 538. de 7 de julho de.
1938, que Organiza0 Conselho Nacional
do Petróleo, define suas atrIbulções e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Donstltulção e Justiça, pela
constItucionalidade, juridicldade e técnica legislativa; e, das comissões de Minas e Energia e de Finanças, pela aprovação.
(Do

PROJMO DE LEI N.o 3.8ll9-A, DE 1984
(Do Poder Executivo) _ Mensagem n.o
109/84 - Autoriza o Instituto Noolonal
de Colonização e Reforma Agrária !NCRA - a alIenar, mediante venda, os
imóveis ur.banos que menciona, de sua
proprIedllide; tendo pareceres: da COmissão de Constituição fi Justiça, pelll.
constitucionalidllide, Juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação; e, das Comissões de Agricultura e
Polltica Rural e de Finanças, pela aprovação.
PRO.TEn'O DE LEI N.o 3.905-A, DE 1984
(Do Poder Executivo) - Mensagem n.o
201/84 - Altera a denominação dos OGnselhos Federal e RegIonaLs de Técnicos
de Administração, .e dá outras provIdênçias; tendo pareceres: da Comissão de
ConstItulção e Justiça, pela. constitucionalidade, jurIdicidllide e técnica legisla.tiva; e, da Comissão de Tmbalho e Le-
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glslação Social,pela aprovação, com
emenda.
PROJET'O DE LEI iN.o 4.125-B, DE 1984
- Emendas do Senado ao Projeto de
Lei n.o 4. 125-.t\, de 1984, que "retifica,
sem ônus, a Lei n.o 7.155, de 5 de dezembro de 1983, que "estima a Reeeita e rixa
a. Despesa da União PM'a o exercício financeiro de 1984".,
PROJEI'O DE LEI iN.o 4.421-A, DE 1984
(Do Poder Executivo) ~ Mensagem ,n,o
354/84 Coneede pensão of;S\pee1al a
Clodomiro Ignáeio :xa..ier, ex-Cabo do
Exéreito, e dá outras providências; :tendo pareceres: da comissão de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica leglslativa; e, da
Comissão de Finanças, pela aprovação.
PROJEI'O DE LEI iN.o 4.503-A, DE 1984
(Do Poder Executivo) - Mensagem !!l.o
366/84 - Concede pensão especial a Zilda de Carvalho Spíndola; tendo pareceres: da Comissão úe COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnlca legislativa; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação.
PROJETOS APRESENTADOS
Proje:to de Lei OoIn;plementar n.O 239,
de 1984 (Do, Sr. Clarok Platon) - R~ti
fiea limite's do TerriJtório Federal do
Amapá.
Projeto dJe Lei COmplel1leil1Jtar n.O 242,
de 1984 (Do Poder Executivo) - Mensagem n.o 492/84 - Altera os arts. In e
82 d,a. Lei n,o 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (C'ódigo Trtbutárlo Nacional).
Projeto de Lei COmplementar n.o 243,
de 1984 (Do Sr. Ad!hemollir Ghisi) _
A-creBCen!ta dispooitivo à Lei Complem:enl\;ar n.o 26, de 11 de I"reltembro de
1975, que unifloou o. PIS-PASEP, com
vistas i& ;permitlir, excepcionalmente a
movimentJa.ção das 00lI!tas :Individuais 'em
caro dre ealamidade públl.ct&.
Projeto de Lei Complementar n.o 244,
dIe 1984 (Do Sr. Mário Frota) _ Dispõe
naiforma do prevlsto no a.r.t. 98 e n~
§ 2. 0 do a.rt. 1!l'2 da Constituição Federal, sobre o reajuste, dos vencimentos
dos .servido:res públicos e proventos da
inativ:klJade, es~be:1.ecendo!ll. correção sel1lOOI3tva:l ,a1lltomatioo,e fixando indice
obriglaitór:io pa:ra. tanto.
Projeto de Lei Complementar n.O 247,
de 1984 (Do Sr. Osvaldo Nasclmeillto) _
Alrtera '8. redação do lWt. 4.° da! Lei DomIPIemelllta:r n.O 11, de 25 de maio de 1971,
para assegurar à tra'balhadora rural o
dla:'e1to de !!te aposentar Q08 50 anos de
~ade e pernútir a concessão desse benefICIo 111 ~ de um componente da unidade faIillltllll'.
Projeto de Resolução !!l,o 262, de 1984
(Do Sr. Iram Sa.m!va.) - C'lúQ a CoIills'lláo P>ar1aJneintall" de Inquérito de8tia:lada
a 1!llv~ a. existência do E9quadJrão
da MorIte na PQlfcllli do Dl6trl.to Fede.ral.
Projeibo de Resolução n.o 277 de 19114
(:po sr. João Cunha) - lnBtlrtlii OomisSIlO, Padam'eIlltar de Inquérito p1llra investtg~ e ap1lIll;r Sitos i:rregulares e erimittl.osoS do MinIBtro da Juatlça do
-l3NI)E e da Polícia Federal relativÓs ao
dresaipareelmento :r.rMld~to dos autos
do inquérito [pOIrolaJ requerido pelo BNDE
contra. os aclon1s1las da S.A. Fiação e
Tece1algem Llftfalla, com nítido propósi:to protecioni$ta ao r>epUltado Paulo Ballm Malu:f.
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Brojeto de Resolução n,o 278, de 1984
Sr. Arthur Virgillo Neto) - Dá nova
credação aos 1lTIts. 23 e 24 do Regimento .
1nterIlJO -da Câma.ra dos'Deputados< e deIteo:mina oUJtras providêneiM.
Projeto de Lei n.o 4.756, de 1984 (Do
Sr. F,ramclsco Sales) - Dispõe sobre a
atMdooe de Técnioo Agrícola.
Projeto de Lei n.O 4.783, de 1984 (Do
Sr. Paulo Zarzur) - concede à func1o!!lálrla: pública que a.dotair m€'IlOr o mesmo direito de Llc,ença à gestante, acreseen.tando dispositivos ao nrot. 107 da Lei
ill.o 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Projeto de Lei n.o 4.784, de 1984 (Do
sr. Doreto Oampanarl) - DispÕe sobre
declar'ação de UJtlJidade pública. das Santas Casas de 4lodo o país, e dá outras
;providências.
!PIrojeto de I;e1 n,o 4.785, de 1984 (Do
Sr. José Frej1llt) - Acrescenta pa.rá~a.fo
ao ,art. 60 da Lei Orgâ.nlca. dias Ru;t1dos
Politloos para permitir 11. apresentação
de C'andidato pelas Comissões DlxetorM
Prov:l8órias.
Projeto de Lei n,o 4.786, de 1984 (Do
Sr. GHton Gareia) - Declara o Municipio de São Cristóvão, no Estado de Sergipe, Are1:I. Especial de I'nte~ Turístloo, e determina outras providências.
Projeto ~ Lei n.O 4.787, de 1984 (Do
Sr. Giliton Ga.rcla.) - Declara. o Município de Estância, no Estado de Sergipe,
AJrea Es:peeial de Interesse Turlstico, e
determina oUltras providênci'BS.
"Erojebo de Lei n.O 4.788, de 1984 (Do
Sr. Gll:toin GllJl'cia.) - Decla.ra o Municipio de Ba.rr>a dos Coqueiros, no Estado
de sergipe, Área EspeclaJ. de Interesse
Tutistico, e deIlermina outras providênelas.
projeto de Lei n.O 4.789, de 1984 (Do
Sr. Gilton Ga:rcla) - Prem11te o voto
dos funcionálrlos de repal.'tiçÕe8 diplomáticas que se eneontmm iDO e:x.terior.
Proje1:Jo de Lei !!l.o 4.792, de 1984 (Do
Sr. Amadeu Ge!aot'a) - Autoriza o Poder ExecuJttvo, através do Ministério da
Justl~a,a crlar 1UIla. .JIIDta. de COnciliação e Julgamento no Municipio de Cianorte, no Estado do pa.raná e dá outras
providências.
Projeto de Lei n.O 4.793, de 1984 (Do
sr. osvaldo Melo) - T<>Ina. obrigatória
a,: :padronização pelas Loterias Estadools
da aparelhagem. para SOl1teio de blrlhetes
de loteria, iDa :forma que especifica.
Projeto de Lei n.O 4.807, de 1984 (Do
Sr. Pacheco Chaves) - El&tende aos
dentistas, servidores públicos, os beneficios da. Gmtiflcação de IllJteriorização do
Deereto-.lel n,0 1.873, de 27 de maIo de
1981.
Projeto de ~i n.o 4.808, de 1984 (Do
Sr. Léo Simõell) - Consl!dem Insalubre
'!li altividade das If;rabalhatdores que especifica, assegur.a.ndo-1hes o d1.reito à SIPOBm1Itadoria. especial.
Projeto de Le~ n.0 4.809, de 1984 (Do
8I'. Natal Gale) - Orla. o cl'l12ledro 1l'ea.j·ustáveJ. e extl:ngue a OOI'l'eção monetárIa.
Projeto de Lei n.o 4.810, de 1984 (Do
Sr. Na.tal GaJ.e) - Dispõe sobre pesagem
doo bOblJÕIeS de gás.
Projeto de Lei n.o 4.811, de 1984 (Do
Sr. Nllltal Gale) - Dispõe sobre Q ;pro:Ileção de ,pedeatres contJ:lai objetos caídos
de edifícios.
(Do
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:P:rojeoo de Lei n.O 4.812, de 1984 (Do
Na!ta:l Gale) - Diminui de 12 para
6 meses o perlodo de ilI!PUIação da média
aludidoa no § 3.0 do m. 487 da COnsolidação das Leis do Tr-llibalho.
Projeto de LeIn.o 4.813, de 1984 (Do
Sr. NSItal GaJe) - Reduz de 12 para
6 mesoo o ;período pare se apuror a. média a que alude o § 4.° do aI1\;. 487 da
Oonsolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de LeI n.o 4.814, de 1984 (Da
Sr.. Na.taJ. Gale) - Reduz para 5 (cinco) dias o pIlazo ;para. o agravo previsto
no art. 897 da CLT.
Projeto die Lei .n.o 4.815, de 1984 (Do
Sr. Natal Gale). - Modifica a il'edação
db § 3.0 do asrt. 896 (prazo de agrav{)
dai CLT.
Projeto de Lei n.O 4.816, de 1984 (Do
Sr. Natal Gale) - Incorpora ao Patrimônio do empregado vencimento superior pelo exercício de cargo de confiança.
Projeto de Lei n.O 4.817, de 1984 (Do
Sr. Natal Gale) - In.s<titui o Controle
Geral de Internações Hospitalares na
Previdência Social.
Projeto de Lei n.O 4.818, de 1984 (Do
Sr. Franeisco Plnto) - Introduz dois parágrafos ao art. 626 da CLT, fixando a
competência dos Sindicatos para exereer
a fiscalização das normas de proteção ao
trabalho.
Projeto de Lei n.o 4.819, de 1984 (Do
Sr. Brandão Monteiro) - Introduz alte.rações no art. 11 da Consolldação das
Leis do Trabalho.
Projeto de Lei n. O 4.621, de 1984 (Do
Sr. Antônio Florêncio) - Torna obrigatório o uso da buzina, nos veículos automotores, com sons musicais da escala
diatônlca..
'Projeto de Lei n.o 4.823, de 1984 (Do
Sr. Luiz Befair) - Destina recursos das
Loterias para que a educação de primeiro grau seja gratuita.
Projeto de Lei n.O 4.824, de 1984 (Do
Sr. Amadeu Geara) - Autoriza o Poder
Executivo, através do .Ministério da Justiça, a criar mna Junta de cnnciliação e
Julgamento no Município de Paranavaí,
no Estado do Paraná e dá outras providêneias.
Projeto de Lei n.O 4.825, de 1984 (Do
Sr. Irineu Brzeslnskl) - Autorlza Q Poder Executivo, através do Minlstério da
Justiça, a criar uma Junta de COncilia~
ção e Julgamento em Campo Mourão,
Estado do Paraná.
Projeto de LeI n.o 4.826, de 1984 (Do
Sr. Nelson do Carmo) - Institui servidão administrativa nas áreas destinadM
a construção de açudes pelo Poder Público.
Projeto de Lei n.O 4.827, de 1984 (Do
Sr. José Oolagrossi) - Dá nova redação
00 art. 37 da Lei n.O 3. 8G7, de 2& de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
Projeto de Lei n.o 4.828, de 1984 (Do
Sr, José Colagrossl) - Determina que
a renda mensal relativa à aposentadoria dos segurados da Previdência. Social
não poderá ser inferior ao salário percebido na atividade.
Pr<>jeto de Lei n.O 4.829, de 1984 (Do
Sr. José COlagrossi) - Dispõe sobre re-
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vogação do dispositivo que especifica, do
Decreto-lei n,o 1.910, de 29 de dezem~ro
de 1981, que dispõe sobre contribuições
para custeio da Previdência Social.
Projeto de Lei n.O 4.830, de 1984 (Do
Sr. .José Oolagrossi) - Dispõe sobre revogaçfíoo da alínea "b" do caput do art.
39 da 1.el. n.O 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Ui Orgânica da Previdênda S0cial.
Projeto de Lei n.O 4.832, de 1984 (Do
Sr. Floriceno Paixão) - Altera a redação do art. 6.° da Lei n.O 5.107, de 13
de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Projeto de Lei n.O 4.833, de 1984 (Do
Sr. Paulo Mincarone) - Introduz modificações na Consolidação das Leis do
Trabalho, com vistas a determinar que
haj a assistência da entidade sindical
também nas rescisões de contratos de
trabalho com menos de um ano de p.uração.
Projeto de Lei n.O 4.834, de 1984 (Do
Sr. Paulo Mincarone) - Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a reduzir o "quorum"
exigível para a validade das eleições sindicais.
Projeto de Lei n.O 4.835, de 1984 (Do
Sr. Pauio Mincarone) - Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a fixar prazo certo para a realização das rescisões contratuais
do art. 477.
Projeto de Lei n.O 4.836, de 1984 (Do
Sr. Paulo Mincarone) - Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de reduzir o limite de
idad,e e o prazo de filiação sindical para
o exercício do voto nos pleitos sindicais.
Projeto de Lei n,O 4.838, de 1984 (Do
Sr. Jorge Carone) - Autoriza o Poder
Executivo, através do Ministério da Fazenda, a efetuar a paridade das pensões
recebidas pelas viúvas de civis e militares.
Projeto de Lei n.O 4.839, de 1984 (Do
Sr. Jorge Carone) - Institui o "Dia das
Mães".
Projeto de Lei n.O 4.840, de 1984 (Do
Sr. Jorge Carone) - Altera a Lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para
incluir, entre os integrantes do Sistema
de Distribuição de Valores, os corretores autônomos.
Projeto de Lei n.O 4.841, de 1984 (Do
Sr. Nilson Gibson) - Acrescenta § 7.°
ao art. 543 da Consolidação das Leis do
Tralbalho, aprovada pelo Dec:reto-Iei
n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Projeto de Lei n.O 4.842, de 1984 (Do
Sr. José Frejat) - Altera a redação do
art. 19 da Lei Orgânica dos Partidos Potiticos, para permitir as coligações partidárias.
Projeto de Lei ~.o 4.843, de 1984 (Do
Sr. Jorge Cury) - Assegura vantagem a
ex-combatente, na comissão que especifica.
Proleto de Lei n,o 4.844, de 1984 (Do
sr. Francisco Dias) - Altera a redação
de dispositivo da Lei n.o 5.107, de 13 de
setembro de 1966, qoo "cria o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências".
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Projeto de Lei n.o 4.845, de 1984 (Do
Sr. Freitas Nobrc) - Introduz modificações no Código Nacional de Trânsito,
com vistas a tornar obrigatória a gravação do número do chassis de cada veículo no respectivo pára-brisas dianteiro.
Projeto de Lei n.o 4.846, de 1984 (Do
Sr. Freitas Nobre) - Introduz modificações na Lei n.o 5.107, de 13 de setemobro de de 1966, que 'criou o FGTS, com
vistas a permi·tira livre movimentação
da conta vinculada pelo trabalhador
optante que completar setenta anos de
idade.
Projeto de Lei n.a 4.847, de 1984 (Do
Sr. Francisco Amaral) - Dispõe sobre a
destinação de verba especial para a Faculda.dede Medicina de Jundiai, no Estado de São Paulo.
Projeto de Lei n.o 4.848, de 1984 (Do
Sr. Jooé Carlos Fagundes) - Estende
aos tributos ~ederais a moratória previst'll. para as contribuições pl'levLdencIârias
pela Lei n.o 7.186, de 24 deabrll de 1984.
Projeto de Lei n.o 4.849, de 1984 (Do
Sr. Raimundo Leite) - Altera a redação do 'll.l't. 50 da Lei n.o6.015, de 31 de
dezembro de 1973 - Dei !los Registro~
Públicos.
Projeto de Lei n.o 4.850, de 1984 (Do
Sr. Luiz Sefair) - Dispõe sobre o pagamento antecIpado das contas de água,
luz e telefone.
Projeto de Lei n.O 4.853, de 1984 (Do
Senado Federal) - Estabelece 'abatimento nos preços de derivados do petróleo e do álcool, quando destinados ao
consumo próprio de motoristas profissionaisautônomos.
Projeto de Dei n.o 4.854, de 1984 (Do
Sr. Paulo Zarzur) - Aumenta (} valor
do auxílio-funeral, modificando dispositivo da Lei Orgânica doa Previdência
Social.
Projeto de Lei n.o 4.855, de 1984 (Do
Sr. Borges da Silveira) - Dispõe· sobre
os reajustamentos das amor,tizações devidas ao Sistema Financeiro de HabItação.
.
Projeto de Lei n.o 4.856, de 1984 (Do
Sr. Freitas Nobre) - Disciplina o direito
de acesso do cidadão aos bancos de dados, compatibilizando o exercício da inf-ormát1ca com as liberdades.
Projeto de Lei n.o 4.857, de 1984 (Do
Sr. Júlio COstamilan) - Dá nova redação ao item I do At't. 473 da Consoli•dação das Leis do Trabalho, aumentando para cinco dias (} pertodo de ausência justificada do empregado ao serviço.
Projeto de Lei n.o 4.858, de 1984 (Do
Sr. Moacir Franco) - Obriga as médias
e grandes empresas que anunciam através de radiodifusão a manterem, nos
respectivos setores de propaganda, pelo
menos um bacharel em Comunicação
Social
Proj'eto de Lei n.O 4.859, de 1984 (Do
Sr. Moacir Franco) - Altera o sistema
de cobrança de custas judiciais.
Projeto ,de Lei n.o 4.860, de 1984 (Do
Altera a Lei
n.o 5.540, de 28 de nOV!embro de 1968,
a fim de inserir-lhe novas disposições
sobre o concurso V'est.i,buiar.
Sr. Humberto SOuto) -
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projeto de Lei n.o 4.861, de 1984 (Do
Sr. Valmor Giavarina) - Declara feriado nacional o dia 1.0 de outubro.
Projeto de Lei n.O 4.862, de 1984 (Do
Sr. Luiz Sefair) - Autoriza o Poder Executivo a criar Faculdades do Trabalho
e dá outras providências.
Projeto de Lei n.o 4.863, de 1984 (Do
Sr. Luiz Sefair) - Extingue a obrigatoriedade de o empregado-r readmitir
empregado 'afastado para a prestação de
serviço militar obrigatório.
Proj,eto de LeI n.o 4.864, de 1984 (Do
Sr. Luiz Sefair) - Dispõe sobre atividades patrióticas nos estabelecimentos
de ensino do 1.0 grau e dá outras providências.
Projeto de Lei n.o 4.865, de 1984 (Do
Sr. Luiz Sefair) - Fixa o salário profissionalda categoria de vigilantes.
Projeto de Lei n.o 4.866, de 1984 (Do
Sr. Walmor de Luca) - Dispõe sobre
portadores Ide pneumoconiose em face
da legislação acidentária.
Projeto de Lei n.o 4.867, de 1984 (Do
Sr. Irin·eu Colato) - Introduz alteração
no art. 10 da Lei n.o 5.889, dJe 8 de junho de 1973, queestatui normas reguladoras do trabalho rural, dispondo sobre
prescrIção de direito.
Projeto de Lei n.o 4.868, de 1984 (Do
Sr. Nadyr Rosseti) - Introduz parágrafos nos arts. 296, 572, 922 e 923 do vigente Código ,de Processo Civil - Lei
n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
IV -

pequeno Expediente

FERNANDO CUNHA - Licença, pelo
Ministério das Comunicações, para o
funcionamento de ,.,m1ssoras de Tádio e
televisão.
ADAIL VETI'ORAZ'ZO - Declaração
do Sr. Tancredo Neves sobre o pronunciamento do candidato à Presidência da
República Paulo Maluf.
HERÁCLITO FORTES Necrológio
do Profesor :Flellsmíno Freitas Weser, TeI'esina, Piaui.
BENTO PORTO - Asfaltamento de
trecho da BR-l63.
SALLES LEITE - Desenvolvimenro da
Infonnátlca no Brasil.
JOSlli GENOINO - Violência contra
posseiros e tTabalhadores rurais. Encontro sobre Reforma Agrária em Xingua1'30, Pará.
JORJE UEQUED - Redução de ,benefícios concedidos pela Previdência Social.
FRANÇA TEIXEIRA - Sucessão presidencial.
BOCAYUVA CUNHA - Eleição do Engenheiro Arclley Alves Pinheiro para
Presidente do CREA - Rio de Janeiro.
CASILDO MALDANER - Problemática fundiária na Teserva dos índIos
Kaikangs, em Santa Catarina.
JOSÉ: LUIZ MAIA - Recursos do Governo fediCral para o Nordeste. Critério
de concessão de bolsas de estudo.
SAULO QUEIROZ - Reforma bancária.
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NILSON GIBSON - Agroindústria canavieira de Pernambuco. Discurso do
jornalista Edmir Régis, Recife, Pernambuco.
JACQUES D'ORNELLAS - Encontro
sobre Reforma Agrária, realizado em
Xinguara, Pará.
VICTOR FACCIONI - Preço minimo
para a uva.
FERNANDO SANTANA - Pronunciamento de D. Avelar Cardeal Brandão Vilela, no Salão Petrônio Portella, sobre
o tema "Multiplicação dos Grãos".
BETE MENDES - Apoio da oradora à
candidatura Tancredo Neves à Presidência da República.
SÉRGIO CRUZ - Conflitos de terras
na região dO' Araguaia - Tocantins.
DIRCEU CARNEIRO - Conflito de
terras entre índios e colonos no oeste
ca;tarinensc. Participação do orador em
Seminário sobre assuntos municipais,
realizado no México.
PAULO MINCARONE - Crimes de
responsabilidade do Presidente da República e de seus auxiliares.
CRISTINA TAVARES - Criação de
creche para atendimento aos filhos das
servidoras da Câmara dos Deputados.
LEONIDAS RACHID - Atuação do
Sr. José Renato da Frota Uchoa na a;dministração de Rondônia.
ALDO ARANTES - Realização do I
COngresso Estadual de Trabalhadores
Rurais de Goiás. em Goiânia.
GERALDO FIJ!:MING - Encerramento da sessão legislativa.
DJALMA BOM - Situação dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
NOSSER ALMEIDA - Devastação florestal no Acre.
Interferência
NELSON WDEKIN das multinacionais na comercialização
de derivados de petróleo.
EVANDRO AYRES DE MOURA - Reforma bancária.
JUAREZ BERNARDES - Vencimentos
da magistra.tura. Produção nacional 4e
grãos. Administração do Governador íris
Rezende, Goiás.
SIQUEIRA CAMPOS - Tramitação, no
Senado Federal, de projeto de lei d1spondo sobre a criação do Estado do Tocantins.
DANTE DE OLIVEIRA - Incentivos
fiscais a projeto pecuário no Mato Grosso.
JONATHAS NUNES - Sucessão presidencial.
FARABULINI JtJNIOR - Cobrança do
Impos'to sobre Serviços Telefônicos em
substituição ao Fundo Naciona.l de Telecomunicações.
MíLTON BRANDAO - Crise sócioeconômica nos Municípios do Nordeste,
principalmente no Piauí.
LUIZ GUEDES - Sucessão na Universidade F1ederal de Juiz de Fora.
WILDY VIANNA - PolHica energética.
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MOZARILDO CAVALCANTI - Eleições

à.$ Câmaras Municipais de municípios do
Território Federal de Roraima.

JOSll: FREJAT - Politica governamental com vista ao inquilinato.
FERNANDO LYRA - Encerramento
da sessão legislativa.
JOACIL PEREIRA - Vigésimo anlversário da FuNABEM.
DENISAR ARNEIRO Pronunciamento do Sr. Deputado Paulo Sallm Maluf. Sucessão presidencial.
ll:DISON LOMO - Artigo do empresário Carlos Antich, publicado em O
Globo.

MANOEL AFFONSO - índice anual
de inflação no Brasil.
ASSIS CANUTO - Conservação das
-estradas vicinais ao longo da BR-364.
Rondônia.
ORESTES MUNIZ - Liberação, pelo
Banco do Brasil, de verbas para o custeio
da cacauiculturaem Rondônia.
SIMAO SESSIM - Proposta de isenção do IPI e ICM para os veículoo adquiridos pelos Estados e municípios.
DASO COIMBRA - Falecimento do
jornalista Francisco Nogueira Saraiva.
EDUARDO MATARAZZO SUPLICYDiscurso do Deputado Paulo Maluf em
3-12-84.

WILMAR PALIS - Alta do custo de
vida. Sucessão presidencial: fundação do
Partido Liberal Progressista; eleições diretas já. Alto custo do combustível.
CARNEIRO ARNAUD - Necrológio do
Sr. José Borges Coutinho.
JOSll: MOURA - Transcurso do sexagésimo aniversário do arquiteto Acácio
Gil Borsol.
JOSll: EUDES - Manifesto das entidades organizações, partidos políticos e cIdadãos braslleiros em nome dos COmitês 1:1e Paz na América Central.
NAVARRO VIEIRA FILHO - Posição
política do orador.
FRANCISCO ERSE - Nível de desemprego no Pais.
NYDER BARBOSA - Reforma bancária.
ADHEMAR GIDSI - Falecimento, em
Criclúma. Paraná, do Sr. José PimenteL
OSMAR LEITÃO - Reivindicações dos
servidores previdenciários do Estado do
Rio de Janeiro.
ALCIDES LIMA - Agradecimento aos
parlamentares e ·aos funciO'1lários do
Congresso Nacional.
AMAURY MOLLER - Reivindicações
da região noroeste do Rio Grande do
Sul.
SARAMAGO PINHEIRO - Su~essão
presidencial.
ALCIDES FRANCISCATO - Implantação do pagamento do 13.0 salário ao
funcionalismo público civil da União estatutário.
MARIO JURUNA - Apoio ao orador
das Câmaras Municipais de Andradina
e São José dos Campos, São Paulo, e
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Ananindeua. Pará, sobre o Colégio Eleitoral.
WILSON VAZ - Sucessão presidencial.
MAX MAURO - Saneamento do Canal da costa. Município de Vila Velha.
Espirito Santo.
OSVALDO NASCIMENTO - Reajuste
dos v,cncimentos do funcionalismo do
Estado do Rio de JaneirO'.
PEDRO CORR:I1:A - Falecimento do
jornalista José da Costa Porto.
BRABO DE CARVALHO - Criação do
Município de Santana do Araguaia, Pará.
PAES DE ANDRADE - Falecimento
do jornalista Nogueira Saraiva, Ceará.
RENATO CORDEIRO - Prorrogação,
sem juros, dos prazos de vencimento dos
financiamentos para o cultivo de cebola, São Paulo.
GILTON GARCIA - Conv,eniência de
se fortalecer a SUDENE.
Lll:O SIMOES - Subsídio do Governo
para o preço das passagens dos transportes de massa.
DORETO CAMPANARI Sucessão
presidencial.
WAGNER LAGO - Sucessão presidenciaL
CARLOS VINAGRE - Apoio do Governo federal à iniciativa privada às
pesquisas na Amazônia. Politica de colonização da Amazônia. Semana de Extensão Rural, promovida pela EMBRATER.

PAULO ZARZUR - Politica do Governo federal para o setor da saúde.
CARLOS PEÇANHA - Reallzação do
Seminário "Grito do Rio", em campos,
Estado do Rio de Janeiro.
STlllLIO DIAS - Reivindicação dos
cirurgiões-dentistas que prestam serviços aos órgãos públicos regidos pela
CLT.
RICARDO RIBEIRO - Atendimento
previdenciário.
IRMA PASSONI - Situação fundiária da região do Bico do Papagaio, Goiás.
CELSO PEÇANHA - Politica educacional.
FRANCISCO AMARAL - Programa
energético Pró-Luz, Estado de São Paulo.
OSVALDO MELO - Remuneração do
funOionário público inativo albaixo do
salário mínimo. Congratulações com o
Sr. Jair Bernardino, que recebeu o titulo de "Lojista do Ano" em Belém, Pará.
JOSll: CARLOS FAGUNDES - Expectativa de fechamento da APAE de Minas Gerros.
ARNALDO MACIEL - Falecimento do
poeta, escritor e jornalista Mauro Mota.
GIóIA JúNIOR - Eleições presidenciais nos Estados Unidos da América.
MARIO ASSAD - Posição politica do
orador na sucessão presidencial.
JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS - Administração da COBAL.
HORACro ORTIZ - Hidrovia TietêParaná, São Paulo.
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ANTONIO DIAS - Resposta à acusação feita pelo Deputado Paulo Maluf em
seus pronunciamentos.
OSCAR CORRtM. - Denúncia da Companhia São Paulo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra a
ARCOBRASIL Participações e Investimentos Ltda., a Companhia Atiantic de
Petróleo re o Sr. James Ian Robertson.
RAIMUNDO LEITE - Encerramento
da sessão legislativa.

V - Grande Expediente
FERNANDO SANTANA, JOSl!: THOMAZ NONO, CELSO PEÇANHA, NILTON
ALVES, JOSl!: GENOINO - Homenagem
póstuina ao Senador Teotônio Vilela no
primeiro aniversário de seu falecimento.
PRESIDENTE Solidariedade da
Mesa às homenag.ens póstumas prestadas
ao Senador Teotônio Vilela no primeiro
aniversário de seu falecimento.
VI - Ordem do Dia
PACHEOO CHAVES, PAULO ~UR,
SiARAMAGO PINHEIRO, FERNANDO
OUNHA, HUGO MARDINI, PAULO LUSTOSA, FREITAS NOBRE, INOC1!:NCIO
OLIVEIRA, ODILON SALMORIA, FRANCISCO AMARAL, .rOSl!: CARLOS FAG'UNDES, FLORICENO PAIXAO. ARNALDO MACIEL, OSVALDO NASCl'MENTO, JúLIO COSTAMILAN, ISRAEL DIASNOVAES, AMADEU GEARA, ROMULO
GAL'VÃO, ALCENI GUERRA, ADHEMAR
ANDRADE, AI.J!:RCIO DIAS, FLÁVIO
BIERRENBAOH, ANTONIO OSóRIO,
NlLTON ALVES, HAROLDO LIMA, NAV4&RO

VIEIRA

FILHO, l!:LQUIBSON

SOARES, ARTHUR VIRG:tt,IO NETO,
JOÃO BATISTA FAOUNDES, LUfS
SEFAIR, NELSON DO C.A1t'MO, NATAL
GALE, ARNALDO MACIEL - Apresentação de proposições.
Hl!:LIO MANHAES _ Comunicação,
como Líder, sobre pronunciamento do
Deputado Paulo Salim Maluf.
CELSO !PElÇANHA Comunicação.
como Líder, sobIll1l posição do orador no
processo de sucessão prooidencial.
JACQUE':l D'ORNELLAS - Comunicação, como Líder, sobre visita de comitiva
parlamentar a localidades do norte de
Goiás e sul do Pará.
JOACIL PEREI'RA Comunicação,
como Líder, em resposta ao pronunciamento do Deputado Hélio Manhães.
Hl!:LIo MANlIAn\- Pela ordem, sobre
a llnguagtlm parlamentÉl.r.
PRESIDENTE - Resposta ao Deputado
Hélio Manhães.
NILTON ALVES - Comunicação, como
Lider, sobre a atuação dos agentes flnancelros na politica habitacional brasileira.
AIRTON SOARES Comunicação,
como Líder, sobre denúncia. do Sindicato
dos Trabalhadores na Ind1':Jstrla de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, a propósito da transferência
da Cimento Perus para a Cimento Santa
Rita.
WALMOR DE LUCA - Comunicação,
como Lider, sobre aquisição da Indústria
Carboquimica catarlnense - 100.

mLIO DUQUE - Oomunicação, como
Líder, sobre aquisição da Indústria Carboquímica Oatarinense - Ice.
TIDEI DE LIMA - Comunicação, como
Lider. sobre a sucessão presidencial.
JOACIL PEREIRA Comunicação,
como Lider, sobre o comparecimento do
Deputado Figueiredo Filho ao plenã,rio.
AIRTON SOARES -.Pl'llaordem, sobre
reghne de urgência a projeto de decreto
legislativo que dispõe sobre pagamento
de jetton no COlégio Eleitoral.
PRESIDENTE - Resposta ao Deputado
Airton Soares.
GERSON PERES - Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto
de Lei Complementar n.o 241, de 1984.
mLIO DUQUE - Qu.elltão de ordem
sobre falta de avulro para estudo do Projeto de Lei n.o 266', de 1984 pela Liderança do PMDB.
PRESIDENTE - Resposta à questão de
ordem do D.eputado Hélio Duque.
PRESIDE,NTE -.: Reabertura da sessão
e comunicat;ão à Casa de sanção presidencial a projeto de lei que dispõe sobre
aposentadoria de congressistas.
DEL BOSCO AMARAL - Discussão do
Projeto de Resolução n.o 266, de 1984.
PRESIDENTE Esclarecimento ao
Deputado Del Bosco amaraL
Hl!:LIO DUQUE - Questão de ordem
sobre o Projeto de Resolução n.O 266, de
1984.
JOACIL PEREIRA - Discussão do Projeto de Resolução n.o 266, de 1984.
PRESIDENTE - Resposta ao Deputado
Joacll Pereira.
DEL BOSCO ~AL - Questão de
ordem sobre Projeto de Resolução n.o 266.
de 1984.
CELSO PEÇANHA, AIRTON SOARES,
JOACIL PEREIRA - Encaminhamento
de votação de requerimento de destaque
do art. 4.0 do Projeto de Resolução n.o
259, de 1984.
CEUlO PEÇANHA - Questão de ordem
sobre quorum no plenário.
PRESIDENTE - Resposta à quoestão de
ordem do Deputado Celso Peçanha.
MíLTON BRANDÃO (COmo Líder) Atendimento às populações carentes do
Nordeste.
BRANDAO MONTEIRO (Como Líder)
Reforma bancá.ria. Administração
Leonel Brizola, Rio de Janeiro. Resposta
a pronunciamento do Deputado Joacil
Pereira. Telex do Procurador-Geral da
República aos Procuradores, a propQsito
do Decreto-Lei n.o 2.159, de 1984.
l!:DISON LOBÃO (Como Líder) - Governo do Presidente João Figueiredo.

vn -

HOmenageDi

OSVALDO NASCI!MENTO, OSVALDO
LIMA FILHO, CEUlO PElÇANHA, HUGO
MARDINI - Homenagem póstuma ao
ex-Presidente João GouIart.
!PRESIDENTE SOlidariedade da
Mesa às homenagens póstumas prestadas
ao ex-Presidente .roãoGoulart. Apresen-
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tação de despedidas à Casa, ao término
da s.essão legislativa.
PROJErO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 241, DE 1984
Discussão única do Projeto de Lei Complementar n.o 241, de 1984, que ressalva
das exigências da Lei Complementar
n.o 1, de 9 de novembro de 1967, os Municípios criados mediante legislação estadual até 31 de dezembro de 1983 e dá
outras providências.
Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. (Do senado Federal.) Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 259. DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n.o 259, de 1984, que altera as estruturas das Categorias Funcionais de PsiCólogo e de Técnico em Reabilitação, e a
denominação desta última, e dá outras
providências (Da Mesa) - Relator: Sr.
Fernando Lyra. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 263, DE W84
Discussão única do Projeto de Resolução n.o 263, de 1984, que cria o centro de
Processamento de Dados da Câmara dos
Deputados. (Da Mesa,) - Relator: Sr.
Ary Kffuri. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 264, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n.o 264, de 1984, que dispõe sobre a
lotação de Gabinetes de Lideres. (Da
Mesa,) - Relator: Sr. Fernando Lyra.
Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 266, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n.o 266. de 1984, que cUspõe oobre a
Assessoria Legislativa. (Da MesaJ - Relator: Sr. Fernando Lyra. Adiada a votação por cinco sessões.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 267, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n.o 267, de 1984,que autoriza o senhor Deputado OIy Fachln a participar
de missão cultural no exterior. (Da
Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 268, DE 1984
DlscUSBão única do Projeto de Resolução n.o 268. de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Mansueto de Lavor a participar de missão cultural no exterior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.
Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 269, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resoluçãon.° 269, de 1984,que autoriza. o senhor Dirceu Carneiro a· J)articipar de
missão cultural no éxterior. (Da Mesa.)
- Relator: Sr.Ary Kffurl. Aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 270, DE 1984
Discussão única, do ProJeto de Resolução D.o 270, de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Diogo Nomura a participar de missão cultural no exterior. (Da
Mesa.') - Relator: Sr. Ary Kffurl. Aprovado.
PROJETO DE RESOLuçAO
N.o 271, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n. o 271, de 1984, que autoriza o Senhor Deputa<lo Aluízio Campos a participar de missão cultural no exterior. (Da
Mesa.) - Relator: sr. Ary Kffuri. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N'<' 272, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n. O 272, de 1984, que autoriza 00 senhores Deputados Aírton Soares. Hélio
Duque, Jooé Frejat e Leorne Belém a participarem de missão cultural no exterior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.
Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.O 273, DE 1984
Discussão única do Projeto de Resolução n. o 273, de 1984, que autoriza o Se-

nhor Deputado Al1:J.erto Goldman a participar <le mi...o.são cultural no exterior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.
Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 274, DE 1984
Discussão única dÓ projeto de Resolução n.O 274, de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Pedro Corrêa a participar
de missão cultural no exterior. (Da
Mesa.) - Relator: ST. -Ary Kffuri.
Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 275, DE 1984
Discussão única <lo Projeto de Re.solução n. o 275, de 1984, que autoriza 00 senhores Deputados Paulino Cícero de Vasconcellos, Pedro Colln e. Egídio Ferreira
Lima a participarem de missão cultural
no .exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr.
Ary Kffuri. Aprovado.
PROJETO DE LEI
N,o 4.239-A, DE 1984
Discussão única do projeto de Lei
n,o 4.239-A, de 1984, que dispõe sobre a
estruturação de Categorias Funcionais do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do
Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Consti-
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tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão qe serviço Público, pela
aprovação; e da Comissão de Finanças,
pela aprovaçãa com emenda. (Do Supremo Tribunal Federal.) - Relatores: Srs.
João Gilberto, Gomes da Silva e Luiz
Leal. Aprovado.
VIII - Designação da Ordem do Dia
IX - Encerramento
Discurso do Deputado José Mendonça
de Morais, publicado no DON de 27-10-84,
que se republlca por haver saído com
omissões.
Discurso do Deputado Jorge Cury,
proferido na sessão ordinária de
27-11-84. Saudação aos membros d!j.
delegação da União Interparlamentar
Arabe.
.
Discurso do Deputado Francisco Dias,
publicado no OON de 30-11-84, que se
republlca por haver saído com omissões.
? - ATA DA MESA
3 - A'IA DAS Co.MlS'SõES
4 - MESA (Relação dos membros)
5 -

6 -

LíDERES E VICE-LíDERE13 DE
PAR'IIDOS (IWlacão dos mem-

bros!
.
COl\<lISSõES (Relacáo dos membros das COmissões' Permanentes,
Especiais, Mistas E de Inquérito)._

ATA DA 161.a SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1984
P1'esidt1ncía dos 51'S.: Flávio Marcílio, Presidente; W~ber Guirnllrães, 2q- Vice-Presidente; Fernando Lyra, lQ-5ecretárúJ; Amaury Müller,
Suplente de Secretário; 8 Osmar Leitão, Suplente de Secretário; e José Etu1es, Suplente de Secretário.
AS 13:00 HORAS
SENHORES:

COMPARECEM

OS

Flávio Marcílio
Paulino Cícero de Vasconeelloo
,Walber Guimarães
Fernando Lyra
Ary Kffuri
Francisco Studart
Amaury Müller
Osmar Leitão
Carneiro Arnaud
José Eudes
Antônio Morais
Acre
Aluizio BeíICrra - PMDB; Amilcar de
Queiroz PDS; Geraldo Fleming PMDB; Nosser Almeida - PDS; Wildy Vianna - PDS.
Amazonas
Arthur Virgílio Neto - P'MDB; Carlos Alberto de Car11 - PMDB; Jooé Fernandes
- PDS; Mário Frota - PMDB.
RondôIÚa.
Assis Canuto - PDS; Francisco Erse PDS; Francisco sales - PDS.
Pará
Ademir Andrade PMDB; Antônio
Amaral - PDS; Brabo <le Ca,rvalho PMDB; Lúcia Viveiros - PDS; Osvaldo Melo - PDS; Ronaldo Campos - PMDB; Vicente Queiroz - PMDB.

Maranhão
Bayma Júnior - PDS; Cid Carvalho FMDB; Edison Lobão - PDS; Epitácio Cafeteira - PMDB; Eurico Ribeiro - PDS;
Jooé Ribamar Machado - PDS; Nagib Haickel- PDS; Wagner.Lago - PMDB.

Piauí
celso Barroo - PDS; Ciro Nogueira PMDB; Heráclito Fortes - PMDB; Wall
Ferraz - PMDR
Ceará
Aécio de Borba - PDS; Evandro Ayres de
Moura - PDS; Leorne Belém - PDS; Manuel Viana - PMDB; Marcelo Linhares PDS; Mauro Sampaio - PDS; Moysés Pimentel - PMDB; Orlando Bezerra - PDS.
Rio Grande do Norte
Agenor Maria - PMDB; Antônio FIorêncio - PDS; Jessé Freire - PDS; Vingt Rosado - POS.
Paraíba
Adauto Perei~a - PDS; Antônio Gomes
- P!DS; João Agripino - PMDB; Tarcísio
Buriti - PDS.
PernaJllbuco
Antônio Farias - PDS; Carlos Wilson PMDB; Cristina Tavares - PMDB; Inocêncio Oliveira - PDS; Jarbas Vasconcelos PMDB; José Jorge - PDS; Nilson Gi.bson

- PDS; Oswaldo Lima Filho - PMDB;
Pedro Corrêa - PDS; Ricardo Fiuza PDS.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PDS; Djalma Falcão
- PMDB; José Thomaz Nonô - PDS; Manoel Affo-nso - PMDB.
Sergipe

Adroaldo Campos - PDS; Augusto Franco - PDS; Celso Carvalho - PDS; Francisco Rollemberg - PDS.
Bahia.
Carlos Sant'Anna - PMDB; Djaima Bessa - FDS; Elquisson Soares - PMDB; Fernando Magalhães - PDS; Fernando Santana - -PMDB; França Teixeira - PDS;
Haroldo Lima - PMDB; Horácio Matos PDS; João Alves - PDS; Jorge Vianna PMDB; Jutahy Júnior - PDS; Prisco Viana
- PDS; Raymundo Urbano - PMDB.
F8pírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; José Carlos
Fonseca - PDS; Nyder :Barbosa - PMDB;
Theodorico Ferraço '- PDS.
Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PDT; Alair Ferreira
- P.DS; Amaral Netto - PDS; Brandão
Monteiro PDT; Carlos Peçanha PMDB; celso Peçanha - PTB; Daso Coimbra - PMDB; Figueiredo Filho - PDS;
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Gustavo Faria - PMDB; Jacques D'Ornellas - PDT; J,Q de Araújo Jorge - PDT;
Mário Juruna - PDT; Saramago Pinheiro
- PDS; Simão 8essim - PDS; Wilmar Palis - PDS.
Minas Gerais

Aécio Cunha - PDS; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Eloy - PDS;Carlos
Mosconi - PMDB; Cássio Gonçalves PMDB; Gerardo Renault - PDS; Homero
Santos - PDS; Israel Pinheiro - PDS;
Jorge Vargas - PMDB; José Maria Magalhães - PMDB; Juarez Baptista - PMDB;
Luiz Leal PMDB; Luiz 8efalr - PMDB;
Mário Assad - PDS; Melo Freire - PMDB;
Oscar Corrêa Júnior - PDS; Ronaldo Canedo - PDS; Rondon Pacheco - PDS;
Wilson Vaz - PMDB.

São Paulo'
Adail Vettorazzo - PDS; Airton SOares
- PT; Alcides Franciscato - PDS; armando Pinheiro - PDS; Cardoso Alves PMDB; Cunha Bueno - PDS; Del Bosco
Amaral - PMDB; Eduardo Matarazzo Suplicy - PT; Estevam Galvão - PDS; Farabulini Júnior - PTB; Fer.reira Martins
PDS; Francisco Ama·ral - PMDB; Freitas
Nobre - PMDB; Israel Dias-Novaes PMDB; José Camargo - PDS; Octacílio de
Almeida - PMDB; Roberto Rollemberg PMDB; Sanes Leite - PDS.
Goiás
Aldo Arantes - PMDB; Fernando Cunha
- PMD'B; Iturlval Nascimento - PMDB;
Juarez Bernardes - PMDB; Paulo Borges
- PMDB; Siqueira Campos - PDS; Tobias
Alves - PMDB.
Mato Grosso
Bento Porto - PDS; Cristina Cortes PDS; Dante de Oliveira - PMDB; Gilson
de Barros - PMDB; Milton Figueiredo PMDB.
Mato Grosso do ISul
Albino Coimbra - PDS; Harry Amorim
- PMDB; Saulo Queiroz - PDS; Ubaldo
Barém - PDS.
Paraná
Alceni Guerra - PDS; Alencar Furta'Cio
- PMDB; Amadeu Geara - PMDB; Oelso
Sabóia - PMDB; Hélio Duque - PMDB;
José Carlos Martinez - PDS; Oswaldo Trevisan - PMDB; otávio Cesárlo - PDS;
Paulo Marques - PMDB; Reinhold stephanes - PDS; Valmor Giavarina - PMDB.

Santa Catarina
Adhemar Ghisi - PDS; Artenir Werner
- PDS; Casildo Maldaner - PMDB; Dirceu Carneiro - PMDB; Ivo Vanderllnde PMDB; Luiz Henrique - PMDB; Nelson
Wedekin PMDB; Renato Vianna
PMDB.
Rio Grande do Sul
Augusto Trein - PDS; Darcy Pozza PDS; Emídío Perondi - PDS; Floriceno Paixão - PDT; Guido Moesch - PDS; Irajá
Rodrigues - PMDB; lrineu Colato - PDS;
João Gilberto - PMDB; Júlio COStamilan
- PMDB; Lélio Souza - PMDB; Nelson
Marchezan - PDS; Pedro Germano PDS; Rosa Flores - PMDB; Siegfried Heuser - PMDB; Sinval Guazzelli - PMDB;
Victor Faccioni - PDS.
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Amapá

Antônio Pontes -

PDS; Clarck Platon

POS.

Roraima
Alcides Lima - PDS; João Batista Fagundes - PDS.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) A lista de presença acusa o comparecimento de 198 senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da
ata 'Cia sessão anterior.
11- O SR. G(}RGôNIO NETO, servindo
como 2,o-Secretárlo, procede à leitura da
ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, assinada.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) Passa-se à leitura do expediente.
() SR. ABY KFFURI, 2.°-Secretário, servindo como 1.o -8ecretário, procede à leitura do seguinte
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PROPOSTAS DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇAO

N.o,
'O

Congre~()I

,de 1984

Nacionl!lil decreta:

.AJcreseente-se- ao ,a:rt. 4.° o seguinte pairágrafo:
":Parágrafo único. A União plligará,
la titulo de indenização, 5% aos. EstaIflos, e 1 % aos municípios, sobre os recursos pe<trolífeoos explorados. .na plataforma continental, fronteira às suas
(Jll"las mllJrítimas, e a que se refere o
item IH deSte ar:tígo."
Justificação
Injustificadwmente, pel.a legislação em
vigor (Dei n.O 2.004/53, que orlou a
PETROBRÁS), somente se paga, aos Estados a titulo de indeniZação, no caro da
explo~ação do petróleo, uma porcentagem
correspo<nd'lmte a 1% (um por cento para
os Municípios e quatro por cento para os
EstadoS), sobre o taba! da produção na á.réa
!DO continental.
Infocrmações X€CI!lIlte5 à impr,ensa (O
Globo, 19-3-83) o General 0Zi.etl de Almeida PlrelsidleIJJbe dia Conoo!ho Nacional de
Pelbróleo (CN'P) à.ecla!l.'a que "este mês já
foi pago ao Estado de Sergipe, Qr$ 4 milhões
de indenioo.çiW pela e~loração do petróleo
em seu terrltôrio, e no ano pall8ado, a Bahia
recebeu Cr$ 2 bilhões de indenização.
Elm. editorial "Os roIYa.ltiesdo Petróleo",
do dila. 21 de ourtubro de 1983, o jornal
O Globo argume'IlJta de forma h"iresrpondível:
"A I1Civindloação fluminense pa·ra receber dJaI UiIÜiãiO os roya.lties pela produção de <petróleo na pta1iafo,rma, contIn'eDltaJ do Estado tem suportes doe caIl"ruter federativo, filosófico e ético que
precisam desde logo rer expostos e explieiltadoo. COnforme revelou. {} secrertáAr.io de Minas e EnJe[1gia, José Mauricio, o Estado do Rio deixa de M"reeadaT
u.m~ 11eeleita anti!al de Cr$ 15.6 bilhões
oom li< prod:ução de 135 mil baJ:ltis/dla
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de petróleo, recursos que bastariam,
por exemplo, para promover o desenvolvimento do Norte fluminense - região m:ais ipObre, do EstarlD e uma das
mais pobr,es do Brasil.
Embora já antiga, e encontrando às
vezes a; boa vontade 'de dirigentes do
Ministério das Mln3J3 e ~rgi{t e da.
PETROBRAS, a ,postulação dos rO'yaltles
tem. esbarrado no argumento jurídicoCIO'llIStitucionJal de que a plllitaforma maritima é um bem da. União, sobre a
qual, poo."tanto, os Estiados não podem
il."eivlndicar direitos. Por isso é que a
PETROBRAs só pagla roya1ties (5 por
cento) aos Estados e Munidpios nos
iC3JSOS de produção terreSltre.
Mas, por que a 'rigidez ao trata'r-se
de uma relação entre a União e as suas
Unidades fedemdas? Não importa que
{} subsoJo maritimo seja constitucionllllmenrte de propriedade da União. O
imilQl'tan.oo é que o GOV!eI!110 Federal
atue' romo um l'ateador, rum des>centralizador de lbenefícios produzidoo pelo
te.N1tório ou pela plartaforma conti;rrental do País, bens comuns da Nação
que supel'am- os wnceivQIS formalistas
do monopólio eBltatal da PETROBRáS. O mínimo que DOS cabe esp:erar é a
'aplicação de preSSUJ.lO'5tos e procedinumtre rdêI1ltlcús no unãve,rso também
desigual, centI1alizador, quase espollativo, dentro do qU!al clmvivem, no Brasil,
a União e os EsltadOS. Se a Reforma
T.ributáTia perma,nece um objetivo ainda dhstante, que nos venham, então,
as formas possiv:els de repartição eqüitativa da riqueza naeioil1Ja.l (o caro dos
ro!yalties do petróleo) e de 'apoio às anIgúStias. Anrtes de mais nada, as novas
administrações estadua.is merecem um
vOlto de oonfi:ança da União."
"O ElstMio do Rio de JaneIro, a,través
da Bacia de oampos, é o maior produw de petróleo do País. Dos 500 mil
b!lirrís !IJtuaImenf;e produzidos, a produção do Estado do Rio de- Janeiro Cnrresponde a 53%, e até 1985 ,a PETROBRAS caloula que 60% do petróleo brssileiro sairá da plataforma cont1nenval de Campos e de outros municípios
do Norte fluminense. "Aprovado o projeto, o Rio deverá rooeb€ll' até 1985 mais
do que os 250 'bilhões de cruzeixos previstos inicia·lmenre" (O Globo, 4 de julho do correnrte, p. 16).
Concordamos portanto, com o Ministro
Césa;r Cals de q,ue, pa;ra ailJender as justas
reivindicações do Esl;aoo do Rio, ceará,
AJ.a,gOIl8, Rio Grand:e do Norte. e Bahia, tor7J!a;-<se necessária uma mudança na Oonstoo;ui~, cujo ar.t. 4.°, Item m, inclui "a
plataforma CO'DItinental" entre os bens da
Undâo.
11: {) que propomos portanto, com a presente Emenda, para que a solução possa
ser encontrad'll.. Como uma. medida tributária ju.\lta e indispensável, 'a, primeira; de
uma reforma pela qual lutam há anos os
IDstados e Municípios.

Brasi11a, 3 de dezembro de 1984. - DEPUTADOS: JG de Araújo Jorge - Figueiredo
Filho - Walmor de Luca - Fernando Gomes - 03Waldo Trevisan - Ruy Bacel1aít' Norton M!lJcedQ - José 'I1avar,es - Raul
Be-I'Itardo - AnJtôn.iO Pontes - Brandão
MO'n:teiro - Osvaldo Nascimento - Jorge
Via:nna - Maluly Netto - JUJtahy Júnior
- Marcos. Lima - Luiz Henrique - Íltalo
Conti: - Horácio M!litos - Anselmo PeTaro
- Vivaldo Flrota - Gomes da Silva - Wall
]1erraz - Noss:er Almeida - Moysés Pimentel - José Oarlos Teixeira. - João Gil-
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OsvaJdo Me:lo - Wllgner Lago Ludgero Raullno - Márcio Braga - octacilio de Almeida. -J'Oáo Batista FagundesPaes de Andrade - Raimundo Leite Agna!tdo Timóteo - Estevazm. Galvão Sérgio Lomba Stéiio Di!ll5 - carlos
Slllnt'.Am11a1 - MáJtio Frota - Jackson Bar!reto - Israel Di'llS-Novaes - Gilson de
BM"l'OS - Amaury Müller (apoiamento) MooJa;rildo Oava'lcam.ti - Sérgio Cruz -Fmncl.sco .A:1naJ:lal - Siegfrled Heurer -Alcides Lima - Pa.uJo Guer:ra - José Mada. Mlli~hãeS - Hw-áelit!> Fontes - 8antjnho Furrtado - Fernando Magalhães wnson Vaz - celso .A!lnaraJ - Airton SaI\o.toval - MRII1lUel' Viana - Ibsen Pinheir~
AmIdo Moletta - Fernando Lyra ~
Oristina Tavares - Fernando Collor - Pedro Sampaio - F'e'11nM1do Carvalho - Wildy V1a.ry1a - Arildo Teles - José Cola.grossi - Máirio Rato - I!rajá ROO:rl.gues - Siqueira Campoo -Tarcísio Buriti - Prisco
Viaina - F1mncisoo Erre - Inocênlcio Oliveim - Balth!war de Bem e Canto - Casildo Ma:ldanw- - João Alberto die SOuza Maillool Gont;ialws - Il1nIeu Colwto - Genésio de BaNOS - Eurlco Ribeiro - Antô·nio callUllra. - José Freja;1; - Oly Fachíin A.genor Ma.rl:a - sebastlão Rodrigues Júniór - Ronlllldo Campos - Mairoondes Pereira - João Divino - JalCque.s d'Omellas
- ClemlJr Ramos - Dionísio Hlage - Florlceno Paixão - Mathcllil SChmidt - PimJenta da Veiglai - Fa.biano Bl1aga Contes Chagas VascollClelos - Nelson Wedekin Niwton Alves - Cl'istino cortes - Jayme
Santana - JO'11ge Uequed - Emilio Haddad
- Ademir Andimde - Jua;rez B.ema.rdes Naidy·r Rosse1lti - Aldo Arantes - Celso
Sabóia - Dom:Iin:gos Juvenil - Gerson Pell'IeS Rubens Ardenghi - Rena'ÚO LoUTes
Bueíno - H~lio Mlllnhães - sebastião AtJaíde - oelso Peça.nha. - José Eudes - Márcio Santllli - WaIIlderley Mariz - Antônio Florênclo - Valmar Gia.va.rina - Marcelo D!nhs,res - ~r'M!Ci.soo Benj a.mim -WaJ.beT Guim~ - E1qu.l&soDJ Soares Elpdtáclo Gafetei'i'a. - Thoodoro Mendes Hairoldo IJimIa - E~uardo M.razzo Suplicy - Djalmll. Bom - S1n'Val Guazzelli Del Bosco .AJm.a,r!ll1 - João HerculiIW -José RiJ)aml\Jr Machillido - Arthur Virgilio
Neto - Hro-oldo Sanford - Alencar Furtado - Virgildásio de Soo.n:a - Hélio Duque
- Vicente QlWiroz - Eraldo Tinoco Angelo Ma.-ga1háes - José Ca.rlos VasconceLlos - Deíni$aa- Aroeiro - Roberto RolIwnoo11g - Robe1'lto Freire - Hermes Z:aIlli!ti - Mário Juruna - Guido Moesch Oswaldo Murta - Jorge Ca;rone - Irma
Passoni - Herbent Levy - Ruy Uno Hamilton Xavier - Raymunclo Asf01'a José Genoino - Aloysio Teixeira - Jorge
Oury' - Gustavo F1ada. - Darcy Passos Albérloo Cordeiro - FJávio BiedTembach sebaJStião Nery -Darcílio Ayres - Márcio
LacerolW - Ivo VanlierMnde - Saramago
Pinheiro - JôOOltha.s Nunes - Rayrn;undp
Uil"bllll1O - lJeôni'Clas Sampaio - Antônio
MazUl'fik - RosembuxJgo Romano - Coutinho JOl'ge - Nelson Morro - M9ig11O BaceIar - Sarndr Achôa. - Paeheeo Chaves Aécio de Borba - Jadro Azi - Geovani
:BorgJ$ - Hamilton XlMrier - Alu:ysio Bezeml. - Ciro Nogueira - José Mello BralOO de O~ho - Genoeba!do Co:r.reia
- J09cll Pereia"a - celso Barros - Gil'ÚOn
Ga'roia - Joaq1rlm Rorlz - Amara! Noetto
- João Faiustim> - José MachaJdo - Paulo
Minearone - ]ra;m; Saraiv·a - Paulo Borges .,... Tobias Alves - FriancllS!co Pinto
bertio -

SENADORES: - Odacir Soares - Hennque 8anItli11o - Altevir Leal - PasllOS
PÔllto - José I.g!Iláclo FeJll1eira. - José F1ragelH - .AmaiJ.'al F.twlan - Fábio Lucena Ne1ron cametro - M&'tins Filho - Ga8tão
Müller - Morvam. Aell3"aba - Virgílio Tá-
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VQIla; Luiz Viana. - Jor~e Kalume João Lobo - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Joáo Oalmon - Radmundo Parente
- Moacyr Dua11te - Lomanto Júnior Ama;ral Peixoto - Humberto L=a Itamar F1"a.n>co - Alexandre Oosta - Benedito Ferreira - Jutahy Magalhães Mário Maia - Eunice MilChiJ.es - Pedro
Slmon.

PROPOSTA DE EMENDA

A OONSTITUIÇAO N.o ,DE 19M

Altera o caput do art. 147 da Constituição.
As Mesas da Câmara dos Deputados' e do
Sena.do Federal, nos tea'11l0S do art. 49 da
Constituição, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O eapnt do art. 147 da
Coinstituição passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 147. São eleitores os brasilei-

ros maiores de dezesseis anos, alistados

na forma da le!."
J'lIStifica.ção

A Constituição de 1934 (art.· 108, eaput)
reduziu de vinte e um para dezoito anos a
idade mínima dos eleito:r;es, do sexo masculino ou feminino, significando umavanço social e político em relação à Constituição de 11001 (art. 70, eaput).
DeeorrldosSO anos, a sociedade brasileira
tornou-se m.ais aiberta e mais receptiva à
participação dos jov'ens' na vida política
nacional.
Para tanto contribuiu o extraordinário
progresso nos meios de comunicação social.
Pais e seus filhos jovens estão todos ansiosos em participar da vida política, eInl
opinar sobre os destinos da Nação, em exercer amplamente os seus direitos políticos.
O jovem maior de 16 anos está plenamente capacitado ao voto .porque por igual
recebe lnfonnações na escola e através dos
meios de comunicação que permitem formar sua opinião sobre os problemas, sejam
locais, estaduais ou nacionais.
O indivíduo, já no curso do 1.0 grau, tem
>conhecimento daIS questões nacionais.
O cidadão, nos dia.s atuais', sofre mais>
cedo as conseqüências das; decisões politicas; jllilto que, desde a sua juventude, possa
participar no debate e encaminhamento
dessas decisões.
Contamos >com a 'Clarividente eomprel:msão do COngresso NMional pam aprovação
desta Proposta.
Sala das Se.ssões, de
de 19M. DEPUTADOS: Alércio Dias Juarez
Baptista - Melo Freire - João Gilberto Celso Peça,nha' - Ma;rcondes Pereira ~ FIoriceno Paixão - Sérgio Murllo - Matheus
SChmidt - Djalma Falcão - Wildy Vianna
Rosa. Flores ~ João Rebelo - Hélio
Manhães <apoiamento) BOcayuva Cunha José Carlos Teixeira - Nelson do Carmo Leõnk1as Sampaio - 06100 Barroo - Nava;rro Vieira Filho ~ Aluizio Bezer:ra França Teixeira (apoiamento) Lélio Souza
(apoiamento) Aloyzlo Teixeíra - Jorge Medauar - José Eudes - MIlton Brandão Victor Faccion~-Renato Bernardi - GilSOn
de Barros - João Alberto de SOuza _ 0&~aldo Nascimento Pernando Magalhães
- Wiloon Falcão - Wolney Siqueira Joaquim Roriz - Irineu BrzezilllSki- Rosemburgo Romano ~ José Freja.t - Wilson
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Vaz - Paulo Guerra - Márcio Santilli Israel Pinheiro - Carlos Vinagre - Raul
Bernardo Farabulini Júnior Oscar
Corrêa Júnior - Luiz Baccarini - Rômulo
Galvão - Nadyr Rossetti - Daso Coimhra - Délio dos Santos - Domingos Juvenil - Raymundo Asiora - Pedro S3!mpaio
- Gastone Righi - Mend-es Botelho Harry Amorlm - Aécio de Borba - Borges
da Silveira - turival Nascimento - Carlos
COutinho Jorge Santinho
Mosconi. Furtado - Jacques D'Ornellll8 - Dilson
F'anchin - Inocêncio Oliveira - Denisar
Arneiro - .ArUdo Teles - Nelson Aguiar
- Ciro Nogueira - Manoel oCsta J·únior José Fogaça Emilio Gallo Emílio
Haddad - Myrthes Bevilacqua - Alceni
Guerra - Wall FeNllZ - Antônio Câmara
- Paulo Zarzur - José Mello - Jonathas
Nunes - Mário Juruna - Mozari.ldo Oa"alcanti - Max Mauro - Luiz Guedes João Herrmann Neto - Jessé Freire Clemir Ramos - Luiz Henrique - José
Moura - Márcio Macedo - Leônidas Rachid - Manoel Gonçalves - Valmor Gial'arina - Paulo Marques - Walter Casanova - Walber Guimarães - Dante de
Oliveira - Paulo Lustosa - Sérgio Ferrara
- José Carlos Fagundes - Alvaro Valle Geraldo Bulhóes - Márcio Lacerda Adhemar Ghisi - lrineu Co}ato - Vivaldo
Frota - Hamilton Xavier - Nyder Barbosa - Maurício Campos - Nylton 'Velloso
- Lúcio Alcânt3!ra - Manoel Affonso !Pimenta da Veiga - Jorge Cury - MIlton
Reis - Márcio Braga - Pedro Ceolim OCtacílio de Almeida - Raimundo Leite!Paulo Mincarone - Ruben Figueiró - cristino Cortes - Amadeu Geara - Pedro Germano - Luís Dulci - Paulo Borges Antônio Pontes - Carlos Peçanha - Araldo Moletta - Ra.ul Fel'Taz - Francisco
Rollemberg - Jairo Magalhães - Sérgio
Philomeno - 1&roo1 Dias-Novoos - Marcos
Lima - Irma Passoni - Júlio Costamilan
- Wilma;r Pails - Francisco Dias - Mendonça Falcão - Dirceu Carneiro - Stélio
Dias - Francisco Amaral - ITaj á Rodrigues
- SiJnval Guazzelli - Samir Achôa - Haroldo Lima - Heráclito Fortes - Horácio
Ortiz - Norton Macedo - Sa;ramago Pinheiro - Hélio Garcia - Br3!bo de Ca'rvalho - Walmor de Luca - Arthur Virgílio Neto - Sérgio Oruz - Orestes Muniz
- Nosser Almeida - Mário de Oliveira José Luiz Maia - Aluizio Campos - Chagas Vasconcelos.
SENADORES: Humberto Lucena - Altevir LeaI - Raimundo Parente - Carlos
AlbeTto - M!liroeloMiranda - Mário Maia
Galvão Modesto - Hélio Gueiros Enéas Faria - Pedro Simon - Nelson Carneiro - Jorge Bornhausen - Cid Sampaio
- Clauàionor Reriz - Fábio Lucena _
Alfredo Campos - Luiz Cavalcante - Carlos Chiarelli - João Lobo - Mauro Borges
- Ma1"OOndes Gadelha! - João Calmon _
Eunice Michiles.
OFíCIOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇãO

E JUSTIÇA

Of. 110/84
Brasília, 20 de novembro de 1984
Senhor Presidente:
Em atendimento a deliberação unânime
desta Comissão, solicito a Vossa Excelência seja ouvido o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o Projeto de Lei n.O 4.519/84 - do Sr. Farabulini Júnior - que "altera a Lei n. 0 4.215, de
27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Es-
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tatuto da Ordem dos Advogados do Brasil".
Cordialmente, José Tavares, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
COMISSãO DE EDUCAÇãO
E CULTURA
Brasília, 29 de novembro de 1984.
Oficio n.O 134/84
Senhor Pr-esidente:
Nos termos regimentais, solicito a Vossa
Excelência providências cabíveis, no sentido de s-erem os Projetos de Lei n.O 2.187,
de 1983, do Sr. Siqueira Campos, que "institui o auxilio-educação para o ensino de
1.0 -e 2.° graus e os cursos de nível superior"; de n.O 2.407/83, do Sr. Santinho Fur, tado, que "transfere aos Municípios a par. cela do salário-educação destinada ao Fundo Nacional doe Des,envoIvimento da Educação"; de n.O 2.901183, do Sr. José Tavares,
. que "dá nova redação ao item I do art. 3.0
; do Decreto-lei n.O 1.422, de 23 de outubro
de 1975, que dispõe sobre o salário-educa, ção" anexados ao Projeto de Lei n.o 126'/83,
do Sr. Paulo Lustosa, que "altera o Decretolei n.O 1.422, de 22 de outubro de 1975",
qUe "dispõe sobre o salário-educação", por
se tratar de assunto análogo.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de meu elevado
apreço e distinta consideração. - lRômulo
Galvão, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇãO
E JUSTIÇA
Of. n.o 115/84
Brasília, 27 de novembro d,e 1984.
Senhor Presidente:
Em atendimento a deliberação unânime
{],esta Comissão, solicito a Vossa Excelência seja ouvida a Comissão ·de Economia,
Indústria e Comércio sobre o Projeto de Lei
n.O 4.236/84 - do Sr. Leônidas Sampaio que "dispõe sobre a regulamentação do
exercício profissional de demonstradoras comerciais, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de consideração
e apreço. - Gorgônio Neto, Vice-Presidente
no e~ercicio da Presidência.
TELEGIM.MAS

Presidente Flávio Marcilio
Câmara Federal - Praça dos Três Poderes
Brasília - DF
Nos termos regimento vg comunico me
ausentarei país vg destino Estados Unidos
vg por cerca trinta dias pt Saudações Deputado Egídio Ferreira Lima.
Deputado Flávio Marcíllo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Comunico Vossencia nos termos regimentais que me ausentarei do Palsa partir do
dia primeiro de dezembro do corrente ano
em virtude de convite oficial do Governo
dos Estados da América pt Cordialmente Deputado Paulino Cícero de Vasconcelos vg
1,0-Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.
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MENSAGEM N.O 501, DE 1984
(!l9 Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, assinado em Pequim, a. 11 ile outubro de 1984.
(As Comissões de Relações Exteriore.s, de Constitlúção e Justiça e de Minas e Energia.)
Excelentíssimos S-enhores Membros do
Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art.
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo de Cooperação no Campo dos
Usos Pacificos da Energia Nuclear entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China, assinado em Pequim, a 11 de outubro
de 1984.
Brasília, 3 de dezembro de 1984. - João
Figueiredo.
EXPOSIÇãO DE MOTIVOS DEM/DAI/SAL/
DAOC-I/277/664.2 (B 46) (E 33), DE 30
DE NOVEMBRO DE 1984" DO MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da R,epública
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, o texto do Acordo de
Cooperação entre os Governos da R,epública Federativa do Brasil e da R.epÚ!blica
Popular da China no campo dos usos pacíficos da energia nuclear, assinado em Pequim, em 11 de outubro de 1984. O presente acordo foí precedido pela assinatura
de Memorandum de Entendimento sobre cooperação nos usos pacificos da energia
nuclear, no dia 29 de maio de 1984, quando
da visita oficial de Vossa Excelência à República Popular da China, e no qual constava referência à intenção dos dois paises
de concluir um instrumento nos moldes do
que veio a ser firmado em Pequim.
2. O acordo prevê cooperação nas áreas
de pesquisa ,básica, construção de centrais
nucleares e reatores de pesquisa, prospecção e processamento de urânio, fabricação
de elementos combustiveis, segurança
nuclear e produção e aplicação de isótopos. A cooperação prevista nesse instrumento deverá realizar-se basicamente através
do intercâmbio de cientistas e técnicos, bem
oomo de informações e documentação; da
realização de seminários; e do fornecimento de consultorias e serviços técnicos.
3. Dentre as razões que fundamentam
a conclusão do referido acordo, figuram aspectos comuns a ambos os países no que
tange a seUs respectivos contextos energéticos. COm efeito, tanto na RPO como no
Brasil, o maior potencial hídrico se encontra. em regiões afastadas dos principais centros de consumo de energia elétrica, circunstância agravada pelas dimensões continentais de ambos. Cerca de 70% do potencial hidrico chinês (380 milhões de kilowatts de recursos hídricos) se situa nas altas montanhas do Tibete, em Sichuan e

em Guizhou, distante por conseguinte da
região costeira do Leste, onde se concentram as atividades industriais mais importantes. No Brasil, o maior potencial hídrico
(45,9%) está concentrado na r,egião Amazônica.
4. Além dos recursos hídricos, a RPC
dispõe das seguintes fontes energêticas:
petróleo, urânio e carvão. Cerca de 60% de
suas jazidas d,e carvão (reservas v,erificadas de 700 bilhões de toneladas) - atualmente principal fonte energética do Pais
- encontra-se no Norte, o que encareCe o
minério, dado o alto custo de seu transporte até os centros de atividade industrial
no Lest'e. As reservas carboniferas brasileiras s,e concentram no Sul do país e apresentam em geral alto teor de cinzas.
5. Como no Brasil, as reservas chinesas
de urânio são por sua vez importantes e suficientes para manter em operação, por
aproximadamente trinta anos, reatores a
águapressurizada com capacidade total de
15.000 Mw. Os chineses detêm tecnologia de
[exploração e :processamento de urânio e
têm capacidade tecnológica para produzir
comblLStíveis nucleares e gerenciar combustível Irradiado. Dispõem de usinas de difusão gasosa e ·realizam estudos avançados no
âmbito da separação de isótopos por laser.
6. A RPC conta, hoje, com uma dezena
de reatores de pequeno e médio portes, alguns dos quais sofisticados, voltados para
a pesquisa. Seu programa nuclear, iniciado
nos anos 50, não previu, contudo, um amplo desenvolvimento da nucleoeletricidade,
através de grandes centrais nucleares. Hoje, com a necessidade premente de expandir a oferta de eletricidade, a China voltase para a nucleoeletricidade para atender à
demanda crescente de energía resultante
de seu desenvolvimento:) industrial. De fato,
a meta de produção de nucleoeletricidade a
ser atingida no ano 2000 é de 10 mil Mw.
7. No momento, está sendo construida a
usina de Quinshan, na província de Zhejiang, de 300 Mw (reator a água pressurizada), cujo vaso de pressão deverá s,er fornecido pela Westinghouse e alguns outros
equipamentos por uma firma da República Federal da Alemanha. Pretende-se que
essa usina entre em operação em 1988. Duas
outras unidades de 900 Mw (também 'reatores a água pressurizada) deverão ser
construídas, a partir deste ano. em Daya
Bay, província de Guangdong, com a coope'ração de firmas inglesas e francesas. Espe,ra-se que ambas este'llm concluidas Cp}
1990.
E. Em suma, embora já bastante av,ançado em termos de pesquisa básica, o programa nuclear chinês somente a partir de
1982 d·eu impulso ao seu setor indlLStrial,
razão porque a RPC deverá absover tecnologia externa, entre outros meíos, mediD.nte acoroos como os que Já assinou com a
RFA e até o momento apenas rubricou com
os EUA. Particular ênfase nesse sentido é
dl'tdaagora ao acordo firmado com o Brasil.

9. Como é sabido, o pro~rama nuclear
hrasileiro, que teve seu início nos anos
trinta e expressivo impulso na década de
1970, norteia-se por princípios .semelhantes
aos do programa nuclear chinês. quais seJam a busca de autonomia no dominio da
tecnologia nuclear e a coope.ração internacional como meio auxiliar na obtenção daquela autonomia.
10. Por outro lado, os programas nucleares brasileiro e chinês têm tido evolu-
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çóes distintas, o que favorece a cooperação
entre os dois países, já que o setor em que
o Brasil tem maior e~riêncla e já a.bsorveu alguma tecnologia - a. indústria nuclear - é .aqUele em que a RPC tem menór
desenvolvimento relativo. De' fato, o programa eh1nês' desenvolveu a pesquisa básica com o- domínio completo de todo o ciclo nuclear, ao PlUlSO que o br~ei:ro tem
impuLsionado os vários setores da atividade
nuc1e'an'j; not8l<lamelite o da !produção de
nucleoeletricidBlde, com 31' correspondente
construção de usinas nucleares.
11; Ao mesmo tempO, a experiênCia brasUeira que vem sendo consolidada no setor;da. .indústria nuclear, tem recebido certo ,reconhecimento internacional e é objeto de acentuado interesse por parte dos chineses. Prova desse interesse :&li a visita '&0
Brasil, no pel'iodo de 18 a 24 de (l.gosto de
1984, do Vice-Ministro da COmiSBão- Estatal
Econômica, Sr. Lin ZOng Tang, à frente de
missão coIIll>OSta por funcionários daquela
COmissão, do Ministério da Indústria Mecânica e do Ministério da Indústria Nuclear.
Os visitlllntes percorreram os canteiros de
obras das Usinas de Angra-I! e lU, as i1ll!ltalaçóes da Nuclep e da Nuclen, o Complexo
Indústrial de lResen;de (onde se encontram
a Fábrica de Elem~ntos Combustíveis e a
usina de enrlquee!meuto), a c6MFAB ea
Comissão NacIonal de Energia Nuclear
(CNEN).

12. Durante as visita:s acima referidas,
a missão chInesa pôde Inteirar-&!!, de forma concreta, da relativa experiência já
adquirida pelo Brasil no setor, bem como da
tecnologia efetivamente absorvida no âmbito do Acordo Brasll/RFA. Nos entendimentos mantidos 'J;lelO~ Vice-Ministro Lin
com autoridades brasileiras dO setor, fico\l
evidenciado que os objetivoS comuns de p~
duzir nudeoeletricidade. bem como a . postura 'de principio semelhante dos dois pal.sés de busca de autonomia tecnológica nuclear, ensejam oportunidade para que o
Brasil possa eventualmente cooperar com os
chineses, em oompósição -com firmas alemãs que já trabalham no Brasil no âmbito
de acordo com a RFA, no setor da indústria
nuclear. Em contrapartida. o avanço já obtido pela RPC em relação à tecnologia como
um todo, bem como em setores da ativldatle nuclear outros que Ilão o industrial. taia
como o da pesquisa básica e da ·a.pllcação da
energia nuclea.r nos setores da saúde e da
agricultura, deve ser considerado como elemento importante no intercâmbio e cooperação entre os dois paí.silS.
13. O quadro acima descrito sugere bem
a complementaridade que existe entre os
programas nucleares {}o Brasil e .da RPC. :It
exatamente com ba:se neSBa complementaridade e nas possibilidades que poderão advir para a cooperação entre os dois palses
nos níveis técnico. industrial e comercial
que se tornou neceSsária uma moldura instottuclonal como o acordo que vem de ser 88sinado, capaz de balizar a cooperação desejada..
14. Vale, ao mesmo tempo, ;reSBaltar
não som·e-nte os aspectos -pur8;mente· técnicos, econômIcos e comerCiais, mas também
aqueles de natureza. política envolvidos no
presente .acordo. Com efeito, o peso específico
da RPO npcontexto da política mundill.1. e
mais :particularmente asiática. e a importân-ela. do Brasil no contexto doS latlno-american~ e dos pa.iBes em. d~envolvj.mento em
@I'a.t empl'e$tam ao acordo ·nl,lclea.-r fttniado entre os doiS uma signUicação eS~ee)al.
N_'8el:l~!do, cabe mencionar o f·ato de ha-
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verem as autoridades -chinesas, durante as
negociações do acordo, ;ressaltado a impor'tância que atribuiam 1l.O mesmo por ser ele
.o primeiro instrumento internacional firmado na ârea nuclear ,pela RPC com um
pais em desenvolvimento. DeS8a maneira,
aquelas autoridades deixaram elal"a. sua intenção de não confinar seu relacionamento
Internacional no campo nuclear apenaswm
os países desenvolvidos e já estabelecidos no
mercado internacional no setor de tecnologia e equipamentos nucleares, mas também
com palses, como o Bra:si1, que desenvolvem
sua própria capacidade tecnológica nesse setor. com base nos recursos naturais nele disponíveis e na diversificação de seu :parque
industrial. Essa posição é Igualmente compartilhada. pelo Brasil que, como se sabe, já
assinou vários acordos de cooperação nos
usos pacíficos da energia nuclear com países em desenvolvimento.
15. Tendo em vista a natureza do refelido lliCordo faz-se necessária sua ratificação. após aprovação do Poder Legislativo,
conforme disposto no Artigo 44, inetro I. da
Constituição Federal.
16. Ne,ssa:s condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelênela o anexo projeto de Mensage$ ao COngresso NaelonaL para encaminhamento do texto do
aludido acordo à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade p\llra renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo: respeito. Rami1'6 Saraiva Guerreiro.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
n1i:PúBLIcA FEDERATIVA 00 BRASIL
E O GOVERNO DA REPúBLICA POPULAR
DA CHINA PARA A COOPERAÇAO NOS
USOS PAC:fFICOS DA ENERGIA NUCLEAR
Ó Governo da República FederatiVa do
Brasil

Artico

158Q 1

n

1. Sujeito ao presente Acordo, os campos de cooperação entre ambas as Partes
poderão inciuir:
a) pesquisa básica sobre os lIiSGS pacíficos
da energia nuelea.r;
b) pesquisa, projeto, construção e 6peração de centrais nucleares e reatores de pesquisa;
c) prospecção e processamento de minérios e urânio;
d) fabricação' de elemento combustível;
e) ,pesquisa sobre a regulamentação em
segurança nuclear;
f) produção e aplicação de Lsótopos radio ativos;
r) outras áreas de interesse mútuo.
2. As modalidades de cOOperação entre
as duas Partes poderão incluir:
a) intercâmbio e treinamento de clentlstas e técnicos;
b.) realização de simpósios e seminários;
c) fornecimento de consultoria e serviços
técnicos;
.
d) intercll.mbio de informações científicas
e técnicas e de documentação;
e) outras fOrmM de cooperação consideradas apropriadas ,por amba:s as Partes.
Artiro

m

A cooperação no quadro do. presente

Acordo será im,p1ementada entre ()S G0vernos de ambas as Partes ou por agências
competentes 'por esses designados. O conteúdo especifico, o alcance e outros pormenores da cooperação serão estipulados em ajustes especificos a serem concluidOlS pelas
Partes•
Artico IV

Partes COntratantes poderão fazer U-.
vre uso das informações intercambiadas nó
quadro do presente Acordo, com exceção da.quelas para 1111 quais a Parte fornecedora:
tiver.estabelecido condições ou reservas concernentes ao seu uso ou disseminação.
As

e

O Governo da República Popular da. China,
Inspirados pela amizade entre seus povos
e pelo desejo comum de a.mpliar a cooperação bilateral;
Tendo presente que o uso da energia nuclear para fins pacíficos é importante fator para a promoção do desenvolvimento'
soeial e econômico dos dois ,países:
Considerando que ambOs os países reaIlilam esforços para suprir as necessidades de
seu desenvolvimento econômico e social pelo uso da energia nuclear;
Tendo em vista o fato de que ambos são

países em desenvolvimento e membros da
Agência InternaciO'.lla1 de Energia Atômica;

COnvencidos de que uma ampla co(JJ)eração entre. 08 dois países nos UiJ.ÔB pacíficos
da energia nuclear contribui pára o desenvolvimento de suas amistosas relações de
cooperação;
Convieram no seguinte:
ArtICO I
As Partes COntratantes, conforme o es-

tabelecido no presente Acordo, cooperarão
nos USOS pacíficos da energia nuclear com
ba:se no respeito mútuo à soberania, na não
interferência nos ·respectivos assunl(os inter008, na igualdade e beneficio mútuó.

Artiro V

Materiais nucleares e equipamento necessários para a implementação de seus ~
pectivos programas ou de programas conjuntos. para o uso pacífico da energl-a
nuclear poderão ser transferidos entre as
Partes Contratantes nos termos do presente Acordo. 0$ materiais nucleares e equipamento transferidoS não deverão, contudo, ser transferidos além do território ou
jurisdição da Parte que os receber, anão
ser que ambas as Partes assim o-consintam.
ArtiCO VI

Todo o material ou equipamento fornecido nos termos do presente Acordo por
uma Parte· à outra, ou o material obtido
pelO uso desse material ou equipamento, OU,
o material utillz'ado no equipamento fornecido 1103 termos do presente Acoi<Io, e6
deverá ser utilizado com flnalld'lldes pacificas e não deverá ser usado para a manufatura ou desenvolvimento de armas
nucleares ou para qualquer finaUdade mil1tal:'. As Partes COntratantes se comprometema solicitar à Agência Internacional de
Energia Atômica a aplicação de salvaguardas em relação aos materiais nucleare8 ou
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equipamento transferidos nos termos do
presente Acordo, ou em l'alação a material
especial fissionável obtido pelO uso dos matedais e equipamento acima referidos.
Artigo vn
Cada uma das Partes deverá tomar as
medidas necessárias para manter, em seu
território, proúeção física adequada dos
materiais nucleares e equipamento nos terinos do presente Acordo.
Artigo VIll
As Partes Contratantes realizarão todos

os esforços nacessários para apoiar e promover a cooperação ci1entífica e técnica
entre as diferentes agências e instituições
de ambos os países no campo dos usos pacífícos da energia nuclear.
AlI'tigo IX
As Partes Contratantes tomarão as me-

didas necessárias para facilitar a efJetiva
implantação ,do presente Acordo. As Partes
Contratantes realizarão, por solicitação de
qualquer uma delas, consultas sobre a implementação do pre"lente Acordo, desenvolvimento ,da cooperação e outros assuntos
de interesse mútuo, relativos li cooperação
internacional no campo dos usos pacíficos
da energia nuclear.
Artigo X
O presente ACOrdo entrará em vigor
na data da segunda notificação pelas Partes de que foram cumpridas todas as respectiva.s formalidades legais requeridas para
a entrada em vigor de um tal Acondo. e
ficará em vigor durante o período de 15
(quinze) anos, e assim sucessivamente e de
forma automática a cada cinco anos, salvo
se uma das Partes notificar, por escrito, à
out,ra sua intenção de denunciá-lo com um
ano de antecedência da data de sua expiração.
2. Os ajustes específicos concluidos conforme o Artigo UI do prooente Acordo não
serão afetados pela expiração do presente
Acordo. No caso em que o presente Acondo
seja denunciado, 08 diBpositiv08 dos artigos V, VI e VII permanecerão válidos enquanto qualquer material e instalação
transferida nOs termos do presente Acordo
permanecer no território ou sob a jurisdíção da Parte que os receber.
3. se necessário, o presente ACOrdo poderá ser modificado a qualquer momento
através de consultas reaJizadM entre as
Partes Contratantes. A modificação entrarã
em vigor na data da segunda notificação
de que as respectivas exigêncías legais foram devidamente satisfeitas.
Faito em Pequim, 'll.{)s 11 de outubro de
1984, em dois exemplares originais, nOJ::
idiomas português e chinês, sendo ambos
igualmente autênticos.
Pelo GOverno da República Federativa do
Brasil:
Pelo Governo da República Popular da
China:
1.

REQUERIMElIiTO DE J;NFORMAÇõES
N.o 283, DE 1984

Sr. Horácio Ortiz)
Sr. Presidente,
De acordo com o diSpOsto n08 &rtI. 12'1.
item lI, e 136 do Regimento Interno, 1'Ie~
quelro a Vossa. Excelência, ouvl4a e. !4eaa,
(Do
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sejam solicitadas à presidência da República
informações sobre:
a) qual o amparo constitucional para ~
cobrança da IIObretarlfa. de 30% sobre 08
serviços de telecomunicações e para a incorporação,. aos recursos do Tesouro Nacional, em lei orçamentária, do produto dessa
arrecadação;
b) qual o total de arrecadação dessa. 80br.etarifa, de sua criação até este ano de
1984, e qual a porcentagem de sua aplicação no setor de telecomunicações;
c) a natureza da aplicação atual do produto da arrecadação da sobretarifa de 30%
sobre os serviços de telecomunicações, dada
a sua desvinculação dos fins origlnãrios.
Justificação
Na Lei n.o 4.117 que criou, em 1962, o
Fundo Nacional de TelCC{)municaçÕCB foi
estabelecida a cobranqa. de uma sobretarifa de 30% sobre os serviços de telecomunicação, com o objetivo de financiar 08
planos de expansão do sistema, no prazo
determinado de 10 anos.
O Fundo Nacional de TeICC{)municações
já foi extinto, o sistema já Sl} encontra
completamente consolidado e já são passados mais de vinte anos da criação dessa
sobretarifa. No entanto, o usuário continua
a ser cobrado, ignorando o destino desse
pesado ônus.
A transformação de sobretarifa em tributo, desvinculada que é atualmente dos
fins para que foi criada, configura irregularidade, contraria a norma constitucional
e prejudica o contribuinte.
Tratando-se de assunto constante do
projeto de Lei n.O 886-A, de 1983, que busca
uma saida legal para a inconstitucionalidade ora em prática, há necessidade urgente de se esclarecer qual o montante de
recul.'OOB que os usuãrios gratuitamente forneceram ao sistema de Telecomunicações e
quanto deMes recursos teve destinação
all1eia aO objetivo· proposto, a fim d~ que
o Congresso Nacional possa. decidir, com
justiça, quanto à legitimidade e constitucionalidade do Projeto em tela que contraria os intereases da população.
O contribuinte brasileiro não DOde contInuar pagando um tributo negar, nem ser
sobrecarregado, legalmente, pois sua capacidade de contribuir já se esgotou há muito.
Sala das sessões,
de
de 1984.
- Horácio Ortiz.
PARECER DO SENHOR
PRIMEIRO-VIOE-PRESIDENTE
Requerimento de Informaçio ao Sr.
MfDfstro das Comunicações, de autoria
do Deputado Horáelo 0rlIs (PMDB-SP),
sobre o percentual de 30% cobrado 10bre OS serviços de telecomunicações.
Nos termos regimentais - Art. 130 do
Regimento Interno - e constituclona.1s lArt. 30, parágrafo ímico, aUnea "c", da.
Constituição - o Deputado Horácio Ortlz
apresentou à Mesa Requerimento de Informação, a ser encaminhado ao Sr. Ministro
das ComunicaçÕCB, pedindo esclarecimentos
em relação à cobrança da IIObretarifa de
30% sobre os servIços de telecomunicações.
No documento apresentado o Deputado
indaga sobre qual a arrecadação dessa 80bretarl:fa, desde sua criação até o ptesente
momento, e qual a porcentagem de sua aplicação no setor de telecomunicações.

Voto
Os dispositivos lega.is supramenciona.dos.

determinam que os pedidos de informação
àIl autoridadel! da. adminLstIw;:ão pública
federal devem relacionar-se com matéria
legislativa em estudo em uma. das Casas.
do Congresso, ou a fato sujeito à sua fiscalização.
O presente requerimento está de acordo
com as normas regimentais e constitucionais. Opino pelo seu 'Cleferimento.
É o parecer.
Brasília, 27 de novembro de 1934.
Paulino Oícerq de Vasconcellos, l.°-VicePresidente.
PARECER DA MEBA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo enca.mlnha.mento
do requerimento de informação do Deputado Horácio Ortiz ao senhor Ministro das
COmunicações, sobre o percentual de 30%
cobrado sobre os serviços de telecomunicações.
Brasília. 28 de novembro de 1984. -:- Paulo
AffOnso Martins de Oliveira, secretárioGeraJ da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.O 284, DE 1984
(Do Sr. Hélio Duque)
Solicita infOll'mações à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, sobre liberação lias cotas do Fundo de Participação dos Municípios no
corrente exercício.
Senhor Presidente da Câmara dos D<lputados:
!Requeiro a Vossa Excelência, nos termos
da alínea d, art. 30, da Constituição Federal, combina'Clo com o art. .130 e seu § 1.0
do Regimento Interno da Câmara dos D<lputados, e considerando que se acha em tramitação, nesta casa, o Projeto de Lei n.O
4.344, de 1984, de autoria do Sr. Deputado
03waldo Trevisan (cópia de Ilovulso em anexo), Ee digne solicitar ao Sr. Min1Stro Chefe
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, uma prestação de contas
sobre a liberação das cotas do Fundo de
Participação dos Municípios no corrente
Exercicio, informando sobre os seguintes aspectos:
a - Qual o motivo dos atrasos na liberação das cotas do Fundo;
b - Esclarecer sobre a finaUdll>de da retenção 'Clesses recursos, face à informação
veiculada de que, recentemente, teria havido um corte superior a 40 por cento illas
verbas do Fundo 'lie Participação dos Municípios.

Justüicaçáo
OS recursos do Fundo de participação dos

Municípios sofrem atrasos de até dois meses, ou mais, ;para serem creditados aos seU&
legitimos destinatários. Nesse espaço de
tempo as verbas são manipilladas pelo Tesouro Nacional, e rpelos bancos. Desta forma,
quando são repassados aos municípios, os
recursos sofreram perda real qUe já foi calculada em mais de 30 '})Or cento, pOis os
repasse.s são feitos sem correção monetária.
O resultado é que os municípios brasileiros vivem empexmanente penúria, rem condições de levar avante as obras de interesse
da :população. Oomo se não bastasBe Isso,
corre atualmente a notícia de que, no últi-

DIÁRIO DO CaNORESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de'J984

mo mês, teria havido um corte da ordem de
42 por cento nas verbas dO' Fundo de participação dos Municípios.
Este Requerimento de Informações, que
pretendemos encaminhar ao Exmo. Senhor
Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República visa ao
eS'clarecimento desta situação. Tanto o Governo como os Municípios devem ter interesse na elucidação deSBes fatos.
Sala das Sessões,
'de
de 1984.
- Hélio Duque.
PARECER DO SENHOR
PRlMEIRO-VICE-PRESIDENTE
Requerimento de Informação ao Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de
Planejamento d'a Presidência da Repú·
blica, de autoria do Deputado Hélio Duque (PMDB-PR), sobre a liberação das
cotas do Fundo de Participação dos Municípios no corrente exercício.
O Senhor Deputado Hélio Duque, da representação paranaense, apresentou à Mesa
Requerimento de Informação, a ser encaminhado ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, sobre a· liberação das cotas do Fun"!lo de parti'Cipação dos Municípios no cor1'Iente exercício.
Voto
03 arts. 130 do Regimento Interno da Câmara e 30, parágrafo único, alínea c, da
Constituição Froeral, determinam que os
Requerimentos de Informação às autoridades oda administração pública direta e indireta dev·em relacionar-s'e a matéria em trâmite em ·uma odas Casas Congressuais, ou a
fato sujeito à sua fiscalização.

O presente pedido, tem amparo no Projeto de Lei n. O 4.344/84 (cópia de avulso em
anexo). Dessa forma, havendo apoio regimental, opino, pelo deferimento da proposição.
JíJ o Parecer.
Brasília, 27 de novembro de 1984. - Paulino Cícero de Vasconcellos, l.°-Vice-Presidente.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
:parecer do Relator, pelo encaminhamento <io
requerimento de informação formulado pelo
peputado Hélio Duque ao Senhor MinistroChefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, sobre a liberação
das cotas do Fundo <ie Participação dos Municipios no corrente exercicio.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE IINFORMAÇÕES
N.O 285, DE 1984
(Do Sr. Brandão Monteiro)
Solicita informações ao Ministério
das.Minas e Energia, sobre contratos de
prestação de serviços finDado entre a
PETROBRAS e empresas prestadoras
de serviço de táxi aéreo.
8enhor Priesidente.
Requeiro, nos termos <ia alinea c, do parágrafo único do art. 30, da Constituição
Fe<ieral e na forma do que determina o
art. 130 e parágrafos, do Regimento Interno, que sejam solicitadas, por intermédio da

Presidência da República, ao Ministério das
Minas e Energia, as seguintes informações:
1. Quais as empresas de táxi -aéreo {lontratadas pela PEI'ROBRAS para prestação
de serviço;
2. Consta, nos contratos de prestação de
serviço entre a PEI'ROBRAS e as empresas
operadoras de helicópteros, cláusula de
obrigatoriedade 'decumprlmento das regulamentações profisskmais dos aeronautas
e dos ,aeroviários?
3. Consta, nesses contratos, a cláusula
de obrigatoriedade 00 pagamento aos aeronautas,do salário garantia, correspondente
·a 60 horas de vôo, conforme ·acordão do
Tribunal Superior do Trabalho?
4. Juntar cópia dos contratos originaIs,
em vigor, e das alterações posteriores, entre a. PETROBRAS e as empresas que lhes
prestam serviços (Votec Táxi Aéreo, Líder
Táxi Aél'leO, Táxi Aéreo Cruzeiro, Aeroleo
Táxi Aél'leO, Kovacs Táxi Aéreo, etc.)
.
Esclareço que a matéria objeto dessas indagações guardam vinculo com a fiscalização flnanceim exerdda pelo Congresso Nacional (art. 70 e seguintes da Constituição),
e pertinência com os Projetos de Lei n. CS
355/83, 2.842/83, 145/84 (PLS) , 152/84
(PLS), 4.435/84, em anexo.
Justificação
JíJ do conhecimento de todos .a. contribuição inestimável da classe dos pilotos, 'Comissários e demais trabalha<iores das empresas aéreas - os aeronautas. Não podemos
desconhecer os sacrifícios e os riscos que
correm esses profissionais, principalmente
os pilotos e cnmissários.
Entendemos que os riscos e· sacrifícios da
classe <ios aeronautas e aeroviários se multiplicam quando passam a exercer suas atividades 'em áreas como as de exploração petrolífera, quer no continente, quer na plataforma continental.
Acreditamos pois, ser do nosso dever, buscar todas as informações que nos possam
ajudar na elaboração das leis e fiscalização
das condições de trabalho impostas a essa
sacrificada classe, ainda mais agora que
sabemos não estarem sendo satisfeitas as
reivindicações do Sindicato da classe.
A PEI'ROBRAB é uma empresa histórica
e de importância no contexto Da'Cional. Por
isso mesm'() temoa de estar ·atentos para
que, em seu nome, não se façam injustiças a
mais esse grupo de trabalhadores brasileiros.
-

Sala das sessões,
de
de 1984.
Brandão Monteiro, Líder do PDT.
PARECER DO SENHOR

1.°-VICE-PRESIDENTE

Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro das Minas e Energia, de 'autoria do Deputado Brandão Monteíro (Líder do PDT). sobre contratos de ·prestação de serviços firmado entre a PETROBRAS e empresas prestadoras de serviço de táxi aéreo.
Com base nos lliTts. 30, parágrafo único,
alínea c, da Constituição F1ederal e 130 do
Regimento Interno da Câmara, o senhor
Deputado Brandão Monteiro, Líder do PDT,
entregou à Mesa Requerimento de Informação a. ser encaminhado ao Sr. Ministro das
Minas e Energia, sobre contratos de pl1estação de serviço firmado entre a PETROBRAS e empresas prestadoras de serviço
de táxi aéreo.
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O Deputado afirma na justificação que o
objetivo desse seu pedido é obter informações que possa contribuir na elaboração de
leis que amparem a classe dos aeronautas.
Voto
O art. 130 do Regimento Interno, em
observância ao texto constitucional - art.
30, parágrafo único, alínea c - estabelece
que os Requerimentos de Informação Oficial dev.em relacionar-se com matéria l<!gisLativa em trâmite no Congresso ou a fato
sujeito à sua fiscalização.
O presente Requerimento encontra apoio
nos Projetos de Lei n,o 355/83, n,o 2.842/83,
152/84 (PLS), 145/84 (PLS) e 4.43&/84. Havendo amparo regimental opino pelo seu
defel'imento.
JíJ o parecer.
Bl'asília, 27 de novembro de 1984. - Paulino Cícero de Vasconcellos, 1.o-V'ice-Presidente.
PARECER DA MESA
A Mesa, na: reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formuiado
pelo Deputado Brandão Monteiro ao Senhor
Ministro das Minas e Energia, sobre contratos de prestação de serviÇOS firmado entre
a PETROBRAS e empresas prestadoras de
serviço de táxi aél'leO.
Bra:sília, 28 de novembro de 1984. - Paulo Mfonso Martins de Oliveira, 8ecnetárioGeral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.O 286, DE 1984
(Do

Sr. Sérgio Lomba)

Solicita informações ao Ministério da
Fazenda, sobre o andanumto dos inquéritos que a.puram irregularidades do
Grupo "Coroa-Brastel".
Sr. Presidente,
Nos termos do que dispõem os arts. 127,
item n, e 130 do RegImento Interno, requeiro a Vosse Excelência, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda
informações sobre o andamento dos inquéritos sobre o chamado "escândalo CoroaBrastel".
Justificação
O conhecido "escândalo Coroa-Brastel"
chegou ao conhecimento do público no dia
'}f{ de junho <ie lesa quando foi decretada
sua intervenção.

Na realidade, a tranqüilidade em que vivia aquele GroPQ começou a ser pertur.bada um mês antes, quando a- Financeira Coroa pediu formalmente ao BanC'O central
um auxilio financeiro de emergência no valor de ~5 'bilhões de cruzeiros. Não só esse
empréstimo foi concedido como, vinte dias
mais tarde, um outro de '5 bilhões de cruzeiros.
O estranho na concessão desses empréstimos é que foram concluidos após o Banco
do Brasil ter emitido parecer técnico ne.g'8.tivo a um pedido de 2 ,bilhões de cruzeil'05,
por considerar que a empresa não of-erec1a
garantias financeiras suficientes. A investigação realizada pelo Banco do Brasil, a
partir da solicitação desse auxilio financeiro, denundou o estouro de quase 500 bilhões
de cruzeiros em letras, em grande parte

"frias" .
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Em seguIda. a esse.s aoonte<:lmentos, foi
deczoetada a intervençãO do Grupo e, em 12
de agosto de 1983, sua liquidação extrájudicial-.
!Desde essa época, representantes do Grupo Coroa-iBrastel e do Governo trocam
acusações. Nos depoimentos prestados perante Comissões Parlamentares de Inquérito, destinadll8 a investigar pPOblemas no
Mercado Financeiro e entre o Banco Nacional de Habitação e o Grupo DeUin, surgiram den'\Íl1cias de envolvimento de alto.'!
(uncionários do GOverno, de Ministros a.
diretores do Banco Central.
O inquérito administrath"'O aberto pelo
Banco Central conclruiu pela existêneia de
um único culpado, o ex-chefe do Departamento de Fiscalização do !Mercado de Oapitais !DeU Borges, punIdo com demissão sumária.
O mais grave em todo o escândalo é que
a liquidação do Grupo Coroa-iBrll8tel provocou pesaoos prejuíros a milhares de investidores que acreditaram na solidez da FinanceIra Coroa e apllearam suas poupanças em letras de câmbio "frias" - papéis
sem nenibum vaJor ou garantia e que nunca
serão resgatados.

P&S8'&d.os 16 meses desde o início desse escândalo, .toda a Nação espera escIareclmentos sobre o andamento das investLgaçõeB
realizadas pelo GOverno. Essa a finalidade
do nosso requerImento.
Sala das sessões,
de outubro de 1984.
- Sérgio Lomba.
PARECER DO SENHOR
PRlMEIRO-oVIOE-iPRESIDENII'E
Relluerim.e~to de InfOrmação ao Senhor Min.istro da Fazenda., de autoria
do Deputado Sér~o ;Lomba (PDT-RJ),
sobre o 1\.Jldamento dos inquéritos que
apuram irrerularidades do rl'IlPO "Coroa-Brastel"•

,Nos termos dos arts. 30 parágrafo únioo,
aUnea c, da Constituição Federal-, e 130 do
Regimento Interno da Câmara, o iDeputado
Sérgio Lomba. entreguu à Mesa Requerimento de Informação, a. ser encaminhado
ao Sl'. MInistro da Fazenda., sobre o andamento dos inquér;l.toa que apuram irregularidades no Grupo Cbroa-Srastel.
Voto

:REQUERIMENTO DE J;NFORMAÇ6ES

, N.o 231, DE 19M
(Do Sr. Mozarlldo cavalcanti)
Solicita inJormaçóes ao Secretário~ra1 do Conselho de Seprança. Nacional, sobre a. transformação- dos Territórios Federais de Roraima e Amapá. em
Estados-membros d'a J!ederação.

Senhor Presidente:
ConsIderando que o projeto de Lei COmplementar n.o 56/83, de minha autoria, que
se encontra em tramitação nesta Casa, trata
da transformação do Território Federal de
Roraima em Estado;
Çonsiderando que Substitutivo por mim
a;p1'e3entado à Mesa ao referido PLC, cuida
também da elevação do Território Federal
do Amapá à condição de Estado;
Considerando notícias veiculadas pelos
jornais, de que o Conselho de Segurança Nacional teria se manifestado contrariamente
à medida, Jevando ao senhor Presidente da
R~úbnca a se posicionar no mesmo sentI'Cio;
Requeiro, nos termos regimentais, seja
encaminhado ao senhor Sec'retário-Geral do
Conselho de segurança Nacional, pedido de
informaçóM referente a ;pretendida transformação dos atuais Territórios Federais do
Amapá e Roraima em Estados-membros da
Federaç~o e a posição da.quele órgão.
Brasília, 5 de novembro de 1984. zarildo Cavalcanti.

O presente requerimento encontra ampato ,reg1men1Ja1. Opino pelo seu deferimento.
:li:

o ;pa.recer.

Brasília, ?-7 de novembro de 1984. - Paulino Cícero de VaeconceUos, 1.°_Vice-iPTes1dente.
P.ARElOER iDA MmA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação formulado pelo Deputado Sérgio Lomba ao Slmhor Ministro da Fazenda, S<lbre o ·andamento dos
inquéritos que apuram irregularidades do
grupo "Coroa-Brastel".
Brasília, 28 de novem:bro de 1984. - Paulo
lUJon9Ol Martins de Oliveira, secretárioGeral da Mesa.

Mo-

PARECER DO SENHOR
PRIMEmO~VICE-PRESIDENTE

Requerimento de Informação ao Sr.
Secretário-(Xeral do ConseU1o de Segurança Nacional, de autoria. do Deputado
Mot:arlldo Cavalcanti (PDS-RR), sobre
a transformação dos Territórios Federais de Roraima e Amapá. em Estad'os-membros da Federação.
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - art. 130 - e da
Constituição Federal - art. 30 - o Deputado Mozarlldo Cavaloo.nti apresentou à. Mesa Requerimento de Informação, dirigido ao
Sr. secretário-Geral do Conselho de segurança Nacional, sobre a transformação dos
Territórios Federais de Roraima e do Amapá em Estados-membros da Federação.

06 ;preceitos reglimientale constitucional
supracItados diapõem que (} requerimento de

informação deve re1aclonar-se com matéria.
legislativa em eBtudo em Q18as do Congresso, ou a fato sujeito Ià sua fiscalização.
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Voto
O presente !Requerimento está de acordo
com os preceitos regimentais e constitucionais. Opino, pelo seu deferimento e encaminhamento.
li: o Pa!I'eeer.

Brll8ília, 28 de novembro de 1984. - Paulino Cíeero de Vasconcellos, l.°~Vice-Presi
dente.
PARECER DA MESA
A Mesa, na. reunião de- hoje, aprovou o
pllirecer do Relator, pelo eneamlnhamento
do requerimento de informação, formulado
pelo Deputado Moz(l.rildo Cavalcanti ao senhor secretário-Geral do Conselho de segurança Nacional, .sobre a transformação
dos Territórios Federais de Roraima e Amapá em E&tados-membros da Federação.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira,secretãrlo-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE, J;NFORMAiÇ6ES
N.O 288, DE 1984
(Da Sr.a Myrthes Bevilacqua)

Solicita informações ao DASP, so~
empresas locadoras de

Cl()DVêniOS ellm

_-ele-obra.

senhor Presidente:
Requeiro, na 10rma regimental, seja oliciado ao 1(11'. Ministro Chefe da Casa CIvil
da Presidência da República. e ao Sr. Diretor-Geral do Departamento Administrativo
do serviço Público - DASP, no sentido de
serem prestadas a esta Casa as seguintes
informações:
1. Qua,ts 08 órgãos, na Administração
Direta e rndire'ta, que mantém convênios
com empresas locadoras de mão-de-obra,
bem como o número dos servidores que prestam serviços a esses órgãos, informando:
a) O tempo em que tais servidores são
mantidos nessa situação;
.
b)' A remune~ão total percebida por
esses servidores;
c)' A importância total paga, mensalmente, a essas empresas, peLa. locação doe
serviços profissionais desses conveniados.
J'ustificação
A Constituição Federal dispõe, em seu
art. 97, § 1.0:
"A primeira investidura. em cargo público dependerá de a.provação préyia.o,
em concurso público de provas ou de
provas e titulos, salvo os casos indicados em leI."
A revista Senhor, no n.o 181, relativo a
5-9-84, publlcou, na. página. 36, !l"eportagem
intitulada "O PIor Está por Vir", onde está
eecrlto:
"Apenas no Ministério da Agricultura
existem cerca de três mil convênios ooni
empresas pa.rt1culares, responsáveis
pela. maioria das contratações de funcionários, e que dão ao qu'lldro administrativo um grau de instabilidade a.bsoluta pela. alta IOtatividade que provocam nos cargos e :funções. Estes convênios são controlados não pelo M1n1stério da Agricultura, mas pela SEPLAN.
No MiniBtério da. Fazenda. o clima não
é diferente. Fontes do próprio M1n1stério informaram. a. senhor que os funclonários de mais baixa renda são demitidos a cada B\lÍ8 meses e que, nessas
ocasiões, 86 i.nstala. uma concorrência
desleal entre empres.as (sendo que esta
concorrência ge faz com, base em criténos de solução aJ.tamente M'bltrárlos)
partIculares. que oferecem funcionários
por baixos salártos, enquanto elas, as
empresas, ganham. com1sllões '9ltfssimas
pelas contratações."
nata.-ge, portanto, de graves denúncias,
cuja procedência incumbe ao oongresso Nacional Investigar, de acordo com a sua função fiscalizadora.
•
Sala das 8essões, 18 de outubro de 19114:.
- Myrthes Bevilacqua.
PARECER DO SENHOR
PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE
Requerimento de InJormação ao 81'.
Diretor-Geral do DASP, de autoria da
Deputada M1Yrthes Bevilacqua (PMDBES), sobre convênios com empresas locadoras d~ mão-de-obra.
Nos termos do art. 130 do Regimento Interno da Câmara, a Deputada Myl'thes Be-
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vilacqua apresentou à Mesa Requerimento
d, Informação, dirigido ao Sr. Dh"etor-GeraJ.
do DASP, sobre oonvênios com empresas locadoras de mão-de-obm.
A Deputada afirma em sua justificação
que a revista 8enh0ll' de 5-9-84, publicou
reportagem intitulada "O Pior Está por Vir",
onde denuncia que "apenas nO Ministério
da Agricultura, existem cerca. de três mil
convênios com em,presas particulares, responsáveis pela. maioria das contra.tações de
funcionários, e que dão '9.0 quadro administrativo um gmu de instabIlidade absoluta pela alta rotatividade que provocam
nos cargos e fun~Qes".
Voto
Os arts. 30,- parágrafo -único, alínea "c",
da Constituição Federal e 130 do Regimento Interno da Câmara que dispõem sobre o
Instituto do Requerimento de Informação
às autoridades da administração pública.
federal.
Estabelece o caput do art. 130 que os pedidos de inform,ação devem relacionar-se
oom matéria legislativa em estudo em uma
das Casas do COngresso Nacional, ou a fato
sujeito à sua fiscalização.
O presente Requerimento está de acordo
com a nOrIn'a reglmental. Opino pelo seu
deferimento.
:I!l o parecer.
Brasma, 28 de novembro de 1984. - Paulino
Cícero de Vasconcellos, l,°-Vice-Presidente.
PARECER DA MESA
A Mesa na reunião de hoje, aprovou o
parecer do Relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formulado
pela Deputada Myrthes Bevilacqu9. ao Benhor Diretor-Geral do DASP, sobre convênios com empresas locadoras de mão-deobra..
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Affonso Martins de oliveira, secretárioGeral da Mesa.
REQUERIMENTo DE INFORMAÇõES
N.o 289, DE 1984
(Do Sr. Sebastião Nery)
Solioita informações ao Tribunal de
Contas da União, sobre os fundamentos
legais que justifiquem os repassos de
recursos realizados pelo SEI, SESC,
SENAI e SENAC, para a Confederação
Nacional da Indústria e Confederação
Nacional do Comércio.
Senhor Presidente:
Requeiro, n06 termos da alínea c do parágr:afo único do art. 30, da Constituição
Federal, na form:a prevista no art. 130 e parág·rafos, 00 Regimento Interno, sejam solicitadas, por intermédio da Presidência da
República, ao Tribunal de Contas da União,
a.:' seguintes informações:
1 - A quanto ooma os repasses financeiros do SESI. SESC, SENAI e SENAC àsentldadoo sindicais do patrona.to, 'Ou seja,
Qmfederação Naeional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio, nos exercícios de 1982 ie 1983?
2 - Qual o fundamento legal que permite
a e'stas entidades repassarem tais recursos
às entiãades sindicais acima referi(J,as?
Justificação
Como resultante da crise eronômicofinanceira atualmente "ivida pelo País, e

associado às restrições orçamentárias 'a que
foram submetidos o SESI, SESC, SENAI e
SENAc na criação do "Fundo de Previdência Social"; 'estas entidades, na busca de
supel1arem s= dificuldades, optaram pela
demissão em massa de seus empregados.
Constatou-se que o agravamento da situação flnanCle.ira das entidades acima referidas, deve-se em parte, à transferência
de vultosos recursos pa11ll. a Confederação
Nacional da Indústria e Confederação Nacional do COmércio, que os apl.lcam de forma aleatória. Não encontramos, entremente, fundamentos legais que justifiquem tal
procedimento, mesmo porque, não haverIa
motivo que amparasse semelhante repasse,
considerando que suas receitas (SESI, SENAI, SENAC e SESC) não decorrem de encargos suportados dmetamente pelo patronato, o qual os transfere para seus custos
finais.
Como o SESI, SESC, SENAI e SENAC são
obrigados por lei a submeterem suas contas
ao Tribunal de COntas da União, requeremos ao referido Tribunal as informações
acima descritas.

-

Sala das Sessões, 18 de setembro d:e 1984_
Sebastião Nery.
PARECER DO SENHOR
1.°_VICE-PRESIDENTE

Requerimento de Informação ao Sr.
Presidente do Tribunal de Contas da
União, de autoria. do Deputado Sebastião Nery (PDT-RJ), sobre os fundamentos legais que justifiquem os repasses de recursos realizados pelo 'SESI,
SESC, SENAI e SENAC para a Confederação Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio.
Nos termos do art. 30, parágrafo único,
a:linea "c", da Constituição Fedenal e do
art. 130 do Regimento Interno da Câmara, o
Deputado Sebastião Nery a~ntou à Mesa Requerimento de Informação, a ser encamlnha:do ao Sr. Presidente do 'I1ribunal
de COntas da União, sobre os fundamentos
lega.is que justifiquem os repasses de recursos reallzadospelo SESI, SESC, SENAI e
8ENAC para a COnfederação Nacional da
Indústnia e COnfederação Nacional do Comércio.
Voto
O pJ.'lecei:to regimental supramencionado
estabelece os critérios para o uso do instituto do Requerimento de Infarma.ção Oficial às oautoridades da administração direta
e indireta.
Afirma o caput do art. 130 que os requerimentos de informação devem ;relacionarse com matéria. legislativa em trâmite, ou a
fato 'Sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou 'da Câmara: dos Deputados.
O presente pedido está de acordo com a
norma regimental. Opino pelo seu deferimento.
:I!l o paTecer.
B1'asHia, 27 de novembro de 1984. - Pa.Illino Cícero de Va.sconcellos, 1.°-Vice-Presidente.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reUnião de hoje, aprovou o
parecer do Relator, pelo encaminhamento
do requerimento de infozmação formu1ado
pelo Deputado Sebastião Nery ao senhor
Presidente do Tribunal de Contas da União,
sobre os fundamentos legllJis que justifiquem os repasoos de recursos realizados pelo
SEI, SESC, SENAI e 8ENAC pa.raa Confe-
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deração Nacional da Indústria ·e Confedel1ação Nacional do Comércio.
Bnasília, 28 de nov.embro de 1984. - Paulo
Mfonso Martins de Oliveira, BecretárioGeral ·da Mesa.
REQUERIMENTO DE J;NFORMAJÇÕES
N.o 290, DE 1984
(Do Sr. Oswaldo Lima Filho)
Solicita informações ao Senhor Ministro Extraordinário para Assuntos
Fundiários, sobre a ocupação e distribuição de terras pelo INCRA.
Sr. Presidente:
Venho requerer a V. Ex.", nos termos do
art. 30, parágrafo único, c da constituição
Federal :e art. 130 do Regimento Interno,
sejam oolicitadas ao Sr. Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários, as seguintes informações:
1) Quanto.;; hecatares de terra foram desapropriados para execução da reforma
agrária nos termos dos arts. 13 e 18 '<lo Estatuto da Terra'a partir de 30-11-64?
2) Qual a área de terras adquirida a dinheiro pelo INCRA para colonização e reforma agrária a partir de 30-11-64?

3) Qual o valor das despesas realizadas
com as referidas aquisições de terra?
4) Qual a e~tensão média e máxima dos
terrenos doados ou rendidos a colonos pelo
INCRA no aludido período?

5) Quantos colonos ou agricultores foram
contemplados com a doação de lotes de
terra para colonização no período citado?
6) Qual a orientaçãO' tomada pelo INC~
nos processos de ocupação e distribuição de
terras a colonos originários de diversas regiões do ,território nac.l.onal?
7) Quais os critérios adotados para essa
distribuição e qual a área de terra doada a
lavradores, em cada Estado, nesses últimos
5 anos?
8) Quais os terrenos objetos de doação
estão situados à margem de estradas, de
rios, lagos ou áreas periféricas de aglomerados urbanos?
9) Se os terrenos concedidos por doação
são previamente estudados do ponto de vista
pedológico e ambiental?
10) Se o aludido órgão dá assistência técnica à produção e comercialização da produção às famílias contemplanas nos projetos de colonização?
11) Se todos 08 citanos colonos já receberam os seus ,titulos de propriedades?
Sala das Bessões, 10 de outubro de 1984.
- Oswaldo Lima Filho.

PARECER DO SENHOR
PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE
Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro Extraordinário para Assuntos
Fundiários, de autoria do -Deputado Oswaldo Lima Filho (PMDB - PE), sobre a. ocupação e distribuição de terras
pelo mCRA.
O Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho,
da representação pernambucana, entregou
à Mesa Requerimento de Informação, dirigido ao Sr. Ministro Extraordinário para
Assuntos Fundiários, sobre a ocupação e
distribuição de terras pelo INCRA.
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No pedido o parlamentar indaga sobre
"quantos hectares de terr.a foram desapropriados para execução da reforma agrária.
nos termos dos arts. 13 e 18 do Estatuto da
Terra a partir de 30-11-64".
Voto
Os ar.lis. ao, parágrafo único, alínea c, da
ConstituIção Federal e 130 do Regimento
Interno disciplinam.o Instituto do Requerimento de linformação oficial.
Estabelece o caput do art. 130 que os pedidos de informação devem relacionar-se
com matéria legislativa em estudo na Câmara d0.3 Deputados, ou no Senado Federal,
ou a fato à fiscalização pelo Congresso Nacional.
O presente requerill1lento encontra ampaTO regimental. Opino pelo seu deferimento.
Jf: o parecer.
Brasília, 27 de novembro de 1984. Paulino Cícero de Vasconcellos, 1..o-Vi~e
Presidente.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje" aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formuladÓ
pelo Deputado Oswaldo Lima Filho ao senhor Min13tro Extraordinário para Assuntos Fundiários, sobre a ocupação e distribuIção de terras pelo INCRA.
Brasília, 28 de novembro de 1984. Paulo Affonso Martins de Oliveira, Secretrário-Geral da Mesa.
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deral - art. 30, par.ágrafo único, alinea c
- o Senhor Deputado Wagner Lago, entregou à Mesa Requerimento de Informação, a ser encaminhado ao Sr. MinistroChefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, sobre distrilJui2ão do Fundo de Participação dos MunicípIos e do Fundo RodOviário aos municípios
maranhenses.
Voto
O art. 130 do Regimento Interno estabelece que os requerimentos de Informação
devem relacionar-se com matéria legislativa em trâmite em uma das Casas do Congresso, ou a fato sujeito à sua fiscalização.
O presente pedido atende aos requIsitos
regimentais. Opino pelo seu deferimento.
1!: o parecer.
Bra,sllia, 27 de novembl1Cjl de 1984. Paulino Cícero de Vasconcellos, 1."-VicePresidente.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formulado
pelo Deputado Wagner Lago ao Senhor Ministro-Chefe da secretaria de Planejamento da Presidência da República, s<lbre distrIbuição do Fundo de Participação dos
Municipios e do Fundo Rodoviário aos municípios maranhenses.
Brasilia, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE I,NFORMAÇõES
N.o 291, DE 1984

REQUERIMENTO DE I,NFORMAÇõES
N.o 292, DE 1984

(Do Sr. Wagner Lago)

Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy)
Solicita informações ao Ministério da
Educação e Cultura, sobre merenda escolar.
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais e constitucionais,tendO' em vista estar em trâmite os Projetos de Leis n.os 673, de 1983;
4.081., de 1984; e 6.092, de 1982, relativos à
merenda escolar, sejam prestadas pela Excelentissima Senhora MiniBtra da Educação
e Cultura, através da presidência da República, as seguIntes informações:
1) Relatório da Comissão de Inquérito
instituida pela Portaria n.o 133, de 25 de
abril de 1984, e, posteriormente, pela Portaria n.O 298, de 29 de agosto de 1984,. da
Senhor Presidente da Fundação de AssIstência ao Estudante - FAE, que apurou
irregularidades havidas na administração
de compras de merenda esCOlaT através da
FAE e da COBAL e conteúdo de encaminhamento dado ao Relatório à Ministra da
Educação e Cultura pelo Presidente da. Fundação de Assistência ao E!ltudante, Dr. João
Felicio Scárdua;
2) Encaminhamento dado pela Excelentíssima Senhora Ministra da Educação e
Cultura, Esther de Figueiredo Ferraz, às recomendações do Presidente da FAE contidas no Relatório da referida COmisão de
Inquérito.

Solicita informações à. Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, sobre dIstribuição do Fundo de
Participação dos Municípios e do Fundo
Rodoviário aos Municípios Maranhenses.
Nos termos regimentais do art. 130 e com
fulcro na disposição constitucional do
art. 3D, parágrafo único, alínea c, requeiro
sejam solicitadas informações à Presidên. eia da República a respeito da distribuição,
a partir do mês de fevereiro do ano de
1982 até a presente data, de recursos do
Fundo de Participação dos Municípios, do
Fundo Rodoviário e de outros, para os Municipios maranhenses de Bacabal, São Luiz
Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, Olho D'Agua das Cunhãs, Lago
Verde, Santa Inês e Pio XII, discriminandose os quantitativos por Fundo e por mês.
Esclareça que a matéria guarda pertinência com o !Projeto de Lei Complementar
o
n. 37-A/79, cujo avulso é anexado.
Sala das sessões,
de setembro de 1984.
- Wagner Lago.
PARECER DO SENHOR

PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE

Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidêneia da República,
de autoria do Deputado Wagner Lago
(
), sobre distribuição do Fundo
de Participação dos MunicQlios e do
Fundo Rodoviário aoS Municípios Maranhenses.
Com base no Regimento Interno da Câmara - art. 130 - e da ConstituIção Fe-

(Do

Justificação
A Comissão de. Inquérito instituIda na
Fundação de Assistência ao Estudante, por
Portaria do presidente da FAE, Dr. João
Felicio SCárdua, e determinação da Ministra da Educação e Cultura" Dr.&Esther de
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Figueiredo Ferraz, e'l:aminou graves irregularidades ooorridlurna compra de alimentos para o programa de Merenda Escolar.
As irregularidades, caracterizadas como
tentativas de suborno e distribuIção indevida de benefícios entre 0& envolvidos no processo de aquIsição de alimentos, .aconteceram principalmente na administração anterior da FAE e da COBAL, quando estas
instituições tinham na sua presidência, respectivamente, os Srs. Rubens José de Castro Albuquerque e Aloisio 'I1eixeira. Garcia.
No .deoorr'er d0'3,tr8:balhos da comisão de
Inquérito, a atual direção da FAE julgou
conveniente administrar ela própria uma
parte significativa das compras de alimentos para a Merenda Escolar" o equivalente
a aproximadamente 25% do valor da Merenda Escolar anteriormente comprada
através da COBAL. Entretanto, no dia 17
de julho de 1984, em que a FAEestava promovendo a concorrência para a compra de
alimentos, houve a tentativa do Ministério
do Planejamento de impedir que isso fosse
f'eito. Posteriormente, segundo explicaramme pessoalmente a MiniBtra Esther de FigueiredO' Ferraz e o Dr. João Flelieio Scárdua, o Ministro Antonio Delfim Netto concordou com que a FAE levasse adiante ao
compra de alimentos, uma vez que ficara
demonstrado como teria condições de adqurí-Ios com eoonO'Illia significativa de recursos.
A Fundação de Assistência ao Estudante
administra recursos da ordem de Cr$ 357
bilhões em 1984, dos quais Cr$ 285,5 bilhões
somente para a compra de alimentos. Para
1985" o orçamento da FAE será de Cr$ 1 trilhão 210 bilhões, dos quais Cr$ 950 bilhões
serão gastos com a lIllerenda escolar. O restante será despendido em livros ditáticos,
material escolar, bolsas de estudo etc. Trata-se, portanto, de volumes elevados de recursos ptíblicos com destinação de alta prioridade social que estão senda objeto de
atenção.
Louve-se a atitude do Ministério da Educação e Cultura e da .atual adminiBtração
da FAE no sentido de levantar todas as
irregularidades e no sentido de tomar as
providênciM necessárias, como a de enviar
as conclusões do relatória para a Procuradoria Geral da República, como informoume ainda ontem a Ministra Esther de FIgueiredo Ferraz. :É importante, todavia, que
o Congresso Nacional tenha conhecimento
dos fatos apurado3 em vista dos indicias
de que eles transcendem os limites da própria FAE e da COBAL. Necessário se faz que
o Congresso Nacional acompanhe as providências que serão tomadas pela Procuradoria da República quando tomar conhecimento dos fatos e inclusi~e tenha elementos
para avaliar a necessidade de se instituIr
uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar os fatos e as responsabllidades.
Ainda em 11 de outubro último, o Senador Humberto Lucena fez pronunciamento
no senado qUJeSt!onandO' a nomeação do Sr.
Aloisio Teixeira Garcia para a presidência
do mc antes que terminasse a apuração
do inquérito referente à sua administração
na COBAL. Ai está um outro motivo sobre
a necessidade de o congresso Nacional estar informado oobl'le as conclusões e encaminhamento do relatório.
O exame dos episódios também deverão
servir de ensinamentos sobre como melhor
gerir os recursos destinados ao programa
de Merenda Escolar.
Brasilia, 7 de novembro de 1984. - Eduardo Matarano SupliC)'o
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PAREOER DO SENHOR

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Requerimento de Informação à Sr.&
MinIstra da Educação, de autoria. do
Deputado Eduàrdo Matarazzo SupUcy
PT-SP), sobre merenda. escolar.
O senhor Deputado Eduardo Matarazzo
Suplicy, com base nos a.rts. 130 do Regimento InternQ da Câmara e 30, parágrafo único,
alínea c, da Constituição Federal, entregou
à Mesa Requerimento de Informação, a ser
encaminhado à Br.a Ministra da Educação
e Cultura, sobre irregulairdades na administração de compras de merendas escolar
através do Fundo de .As818tência ao Estudante - FAE, re da CQBAL.

Voto
O presente requerimento encontra amparo nos preceitos regimentais e constituclonal.s. Opino pelo seu deferimento e encaminhamrento.
Jl: o parecer.
. Brasilia, 27 de novembro de 1984. Paulino Cícero de Vasconcellos, 1.0-VicePresidente.
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, 'pelo encaminhamento
do requerimento de informações formulado
pelo Deputado Eduardo Matarazzo Supliç;v
à senhora Ministra da Educação e cultura,
sobre merenda escolar.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Beeretál1oGeral da Mesa.
REQUERIMENTO DE lNFORMAÇ6ES
N.o 293, DE 1984
(Do Sr. Francisco Dias)
Solicita informações ao Estado Maior
das Forças Armadas, sobre a produção
de armamento pela indústria. bélica instalada no país.
Sr. Presidente:
Requeiro ao Sr. Ministro-Chefe do EstacloMaior das Forças Armadas - EMFA, atra'vés da Casa Civil da Presidência da República, nos termos regimentais, a fim de
serem prestadas a esta Casa as segiIJ.ntes
informações:
1) qual a produção total de armamentos
bélicos realizada pela indústria Instalada
no país, nos últimos cinco anos, discriminando o tipo de armamento e a fábrica
produtora?
.
2) quais os países compradores dos armamentos produzidos na forma da indagação do item anterior, discl1minando o tipo
de armamento?
3) qual o faturamento global, por indústria, com a exportação. de. armamento bélico realizada nos últimos cinco anos?
4) quais os inves1!me;ntos, em valores a
preços desta data, rell.1Jzados pela indústria
de armamento bélico instalada no país nos
últimos cinco anos?
Justificação
O Jornal do BrasU do dia.7-10-84 (página 87), publicou repo):i;agem sob o titulo "Brasil exporta de granadas· a míssil para
mais de 65 paises", na qual foi escrito:
"Em 1983, as exportações de armas
ficaram entre 800 milhões de dólares
(dados da CACEX) e 2 bil,hões 200 milhões de dólares (dados das indústrias)."
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Em um trecho logo adiante, o trabalho
jornalistico assevera:
"Um jornal de Bastou (EUA) divulgou que o Brasil deverá exportar 5
bilhões de dólares no próximo ano, 'em
armas. O SIPRI (Instituto Sueco para
a Pesquisa da Paz) fala em algo entre
1 bilhão e 2 bilhões de dólares. No Conselho de segurança Naclonal, no !tamaraty, no E~ército ou nas indústrias
ninguém confirma ou desmente os dados. (. .. L"
Visto como a produção de armamento bélico para fins de exportação é um negócio
eminentemente comercial (tanto que a Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil - CACEX, possui dados sobre esse
desempenho econômico do setor), não se
justificam os números díspares sobre o assunto.
Acreditamos, ademais, que o Brasil não
está adotando a tese de determinados paises, segundo a qual "para fazer a paz é
preciso fazer a guerra", a qual, como se
sabe, baseia-se no equilíbrio armamentista
mundial e que no fundo tem por objetivo,
mesmo, o aumento dos negócios de armas
bélicas no mundo. Dai a razão deste nosso
Requerimento de Informações ao Sr. Minlstro-Chefe do EMFA.
Sala das sessões, - Francisco Dias.
PARECER DO SENHOR

PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE

Requerimento de informação ao Sr.
Ministro-Chefe do EMFA. de autoria
do Deputado Francisco Dias (PMDBSP), sobre a produção de armamento
pela indústria bélica insta.la.da. no pais.
O Senhor Deputado Francísco Dias, da
representação paulista, entregou à Mesa requerimento de informação, dirigidO ao Sr.
Ministro-Chefe do EMFA, sobre a produção
de armamento pela indústria bélica instalada no pais.
O parlamentar indaga em seu requerimento sobre qual o faturamento global com
exPortação de armamentos nos últimos cinco anos.
Voto
<;>.s preceitos regimentais e constituclonais
que dispõem sobre o instituto do requerimento de informação - art. 130 do Regimento Interno da Câmara e 30 da Constituição Federal - estabelecem que eles devem relacionar-se com matéria .legislativa
em trâmite em uma das Casas do DongI'eBso Nacional, ou a fato sujeito à. sua fiscalização.
O presente requerimento encontra amparo regimental. Opino pelo seu deferimento.
Jl: () parecer.

Brasília, 27 de novembro de 1984. - Paulino Cícero de Vasconcellos, l,o-Vfce-Presidente.
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o.
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação formulado pelo Deputado Francisco Dias ao Benhor Ministro-Chefe do EMFA, sobre a produção
de armamento pela indústria bélica instalada no país.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Mfonso Martins de Oliveira, Secretárlo-Geral da Mesa.
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KEQUERIMENTO DE J;NFORMAÇõES
N.o 294, DE 1984
(Da Sra. Myrthes Bevilacqua)
Solicita informações ao Ministério da
Educação, ·sobre salário-educllÇão.
Senhor !Presidente:
Nos termos do art. 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e para
melhor instrução dos Projetos de Lei n.Os
909/83 e 2.074/83, que versam sobre salário-educação, solicito sejam prestadas pela
Sra. Ministra da Edooação e Cultura as informações que se seguem:
1. Quais os recursos arrecadados em
1983 destinados ao salário-eduacção? '
2. Como foram aplicados esses recursos?
3. Qual o número de alunos existente
no Pais na faixa etária de 7 aos 14 anos?
4. Qual o número de alumos atendidos
pela rede oficial de ensino na faixa etárla
em questão?
5. Qal.s os fatores impeditivos do atendimento global da aludida faixa etária, nos
termos do item fi § 3,0, do art. 176 da Constituição, pelos estabelecimentos oficiais de
ensino?
6. Qual o montante de recursos, em
1983, do salário-educação aplicados em
bolsas de estudo em escolas particulares e
qual o valor, em média, de cada uma desaas
bolsas na faixa etária citada?
7. Qual o número de empresas que mantém escolas próprias e o número de alunos
atencHdos por esse sistema?
8. O montante gasto em 1983 na sustentação de e8CQl:lll5 próprias por empre.sas,
qual foi? Não seria melhor que tal.s recursos
fossem aplicados diretamente pelas próprias escolas oficiais, inelusive na ampliação
da rede oficial de ensino?
9. Por que a rede particular de ensino,
cobrando, com a conivência do próprio
MED, preços elevadís.simos, amplia-se em
ritmo mais acelerado que a rede oficial que
recebe recursos de vários origens para essa
finalidade, deixando muitos alunos sem
freqüentar bancos escolares, ora por falta
de vaga na escola pública, ora por não poder pagar o preço extorsivo da escola partic·ular?
10. Além do salário-educação, quais os
demais recursos destinados ao atendimento
da escolarização da população na faixa
etária de sete aos quatorze anos em cada
Unldaqe da Federação, e o montante desses
·recursos no ano próximo passado?
11. Quais os municípios que deixaram
de receber, em 1911l3, os recmsos previstos
no § 3.0 do art. 7.0 do I>eoreto 88.374, de
7 de junho de 1983 e por quê?
12. Qual a diferença atual entre o custo
anual do aluno na. escola. pública e na escola particular, na. faixa etária em tela?
13. Como poderá o Pais oferecer real
melhoria no sistema oficial de enaino garantindo o direito democrático de educação
para todos?
Sala das Sessões, 18 de outubro de 19M.
- Myrtes BevUacqua.
IPAJREOElR DO SENHOR PRIMEIRO'
VIOE-PRESIDENTE

Requerimento de I.nformaçio à Sra.
Ministra da Educação, de autoria da
Deputada Myrthes Bevllacqua (PMDBES), sobre salário-educação.
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Com apoio nas Arts. 30. parágrafo único
alínea "c" da Constituição Federal e 130
do Regimento Interno da Câmara, a Deputada :Myrthes Bevllacqua entregou à Mesa
Requerimento de Informação, dirigido à
Sra. Ministra da Educação e Cultura, sobre salário-educação.
Afirma a De-putada que o objetivo desse
seu pedido é melhor instruir as Projetos de
Lei n.Os 900/83 e 2.074/83, que tratam do assunto.
Voto
Os prec-eitos regimentais e constitucionais supracitadas dispõem sobre o instituto
do Requerimento de Informação às autoridades da administração pública federal.
Estabelece o Art. 130 do Regimento Interno que os pedidoo de informação devem
relacionar-se com matéria legislativa em
trâmite, ou a fato sujeito à fiscalização do
Congresso Nacional ou da Câmara dos
Deputadoo.
O presente requerimento está de acordo
com as normas regimentals. Opino pelo seu
deferimento.
li: o parecer.
Brasília, 27 de novembro de 19M. - Paulino Cícero de Vasconcellos, 1.<> Vice~re
sidente.
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formulado
pela Deputada Myrthes Bevi1acqua à Senhora Ministra 'da Educação sobre salário-educação.
Brasília, 28 de nov'embro de 19M. - Pau]0 Mfonso Martins de OUveira, SecretárioGeral da Mesa.
REQUERIMENTO DE I;NFOltMAÇõES
N.O 295, DE 1984
(iDo Sr. Ademi,r Andrade)
Solicita informações ao Ministério do
Interior, sobre projetos arropecuários e
industriais aprovados para OS MunicíPios de Santana do Araguaia, São Félix
do Xfugo, Conceição do Arapaia, Redenção, Xinguara e Rio Maria, no Pará.
Requeiro, nos termos do art. 30, parágrafo único, alínea d, da Constituição Federal
e na forma prevista no art. 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
sejam solicitadas informações à SUDAM _
Superintendência de Besenvolvimento da
Amazônia, nos seguintes termos:
1 - Quais os proj etoo agropecuários e
industriais aprovados pa-ra os Municípios de
SllIIltana do Araguaia, São Féllx do Xingu,
Conceição do Magnaia, Redenção, Xinguara e Rio Maria, no Estado do Pa-rM
2 - E!lpecifLcar a área de cada projeto,
datas, valores, destinação, proprietários e
origem dos títulos de propriedade.
3 - Fazer um relatório completo sobre a
Agropecuária Capet1nga SIA, sediada em
São Paulo e com uma área de' 1. 800 alqueires na região de RibeIrão do Fogo, Municipio de Redenção, Estado do Pará.
O objetivo desde pedido é obter informações oficiais sobre o problema de ocupação
de terras na Amazônia, para. instruli' projeto de lei ,que pretendemos apresentar, a
fim de coibit os aDUBOS que têm ocorrido
naquela área com o uso dos recursos da
SUDAM.

Temos conheeimento de que diverso,s projetos aprovad06 por e&'Ja. .Superintendência
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nunca foram implantados, no entanto, os
recursos foram repassaidos aos seus idealizadores.
~ preciso esclarecer onde, misteriooamente, foi aplicado esse dinheiro, pois não há
benfeitoria vllSível nesses -projetos.
Ex:emplo disso citamos a Agropecuária
Capetinga SIA, sedIada em São Paulo, que
tem uma área de 1.800 alqueires na região
de Ribeirão do Fogo, no Município de Redenção, Estado do lPaxá.
A área da fazenda está toda oCllJpada por
130 posseiros, alguns há 10 anos, que estão
recebendo uma série de ameaças do proprietário, Policia Federal e Militar e funcionários do GETAT, como se foosem criminosos.
,E sabemos que a Fazenda Capetinga S/A
recebeu recursos da 8UDAM, sem que, até
agora, fosse feita qualquer benfeitoria em
sua área, o que nos leva a crer que seus
propÍ'ietários desviou-os para. outra atividade sua e mantém esse imóv'el com a finalidade apenas de especulação.
Portanto é nec~ário esclarecer toda a
aplicação de incentivos fiscais na área para.
justificar o que nos propom08 realizar.
Sala das Sessões, 5 de novembr<> de 1984.
- Ademir Andrade.
PARECER DO SENHOR
PRIMEl'RO-õVIeE-'PRESIDENTE

Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro do Interior, de autoria do
Deputado Ademir Andrade (PMDB-PA),
aos projetos agropecuários e industriais
aprovados para os Municipios de Santana do Araguaia, São Félix do Xingo,
Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara e Rio Maria, no Pará.
O Senhor Deputado Ademir Andrade, nos
termoo regimentais, entregou à Mesa Requerimento de Informação, a ser encamiooado ao Sr. Ministro do InterLor, sobre OS
projetos a-gropecuárlos e industria~ aprovadas para o inrerior do Estado do Pará.
Voto
O presente requerim'ento atende iul normas constitucionais e regimentais. Opino
pelo seu deferimento.
J1: o parecer.
Brasilia 27 de novembro de 1984. - paulino Cíce~o de vasconcellos, 1.0 Vice-Presidente.

Exm.o. Sr. Ministro da Justiça o seguinte
pedido de Informação:
- Qual o volume lie recursos financeiros
já liberados pelo Ministério da Justiça para
as obras de construção da penitenciária de
Campina Granue, no Estado da Paraiba?
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1984.
- Raymundo Asfora, Deputado.
PARECER DO SENHOR
iPRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE
Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro da Justiça, de autoria do
Deputado Raymundo Asfora (PMDBPB), sobre o volume de recursos já liberados para a construção da Penitenciária de Campina Grande.
Nos termos do art. 30, parágrafo único,
alínea c, da Constituição Federal e do art.
130 do Regimento Interno da Câmara., o
Deputado Raymundo Asfora, da representação paraibana, entregou à Mesa Requerimento 'de Informação, dIrigido ao Sr.
Ministro da Justiça, sobre o volume de recursos já liberados para. a construção da
íPenitenciária de Campina Grande.

voto
O presente requerimento atende aoo preceitoo regimentais e constitucionals. Opino
pelo seu deferimento.
1S: o parecer.

Brasilia, 27 de novembro de 19M. - PauUno C1cero de Vasconcellos, 1.0 Vice-Presidente:
PARECER. DA MESA

A Mesa, na. reunião de hoje, aprov'Ou ()
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formulado
pelo Deputado Raymundo Asfora ao Senhor
Ministro da Justiça, sobre o volume de recursoo já liberados para a construção da
Penitenciária de Campina. Grande.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo Mfonso Martins de OUveira, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE IlNFORMAJÇõES
N.o 297, DE 1984
(Da COmissão de Relações ExteriQI'CS)
Solieita infol'JDa9ÕeS ao MInIstério
das Relações Exteriores, IIObre "a ~

IPAiRElCER DA MESA

tante presença de aeronaves militareà

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, ,pelo enc:;mlnha.mento
do requerimento de informaçao formulado
pelo Deputado Ademir Andrade ao senhor
Ministro do Interior, sobre projetos agr0pecuários e industriais aprovados para. !H3
Municípios de Santana do AraguaIa, São
Félix do Xingu, Conceição do Araguaia,. Redenção, Xinguara. e Rio Mana, no Para.

dos Estados Unidos da Am.érIéa, est.cionadas em aeroportos brasi1eilros".

:Brasili~ 28 de novembro de 1004. Paulo Mronso Martill5 de OUveira, Secretário-Geral da. Mesa.

REQUERIMENTO DE I;NFORMAÇõES

N.o

296,

nE

1984,

Sr. Raymundo Asfam)
Sol1elta informaçõell ao :Ministério da
J~a, sobre o volume de recursos já
liberados para a. conatruçio da. Penitenciária de cam.pinaGrande.
Requeiro a. Vossa Excelêncl.a, na. forma do
Reginill'D.OO Interno, aeja encaminhado ao
(Do

senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Comissão de Relações EI:teriores, em reunião realizada hoje, aprovou, por unanimidade, requerimento do senhor Deputado João Bierrma.nn, no sentido
de que se soUcitasse MS MInistérios dIIlS Relações Exteriores e da Aeronáutica, inform.a,çÕe8 sobre "a constante presença de aeronaves militares dos Estados Unidos da
América, estacionadas em aeroportos brasileiros".
Rogo, portanto, a Vossa. Excelência, a adogão das providêncIas regimentais que se fizerem necessárias, a tIm de que sejam lIOncitadas aquelas infonnaçães.
Nesta oportunidade, renovo-lhe os meus
protestos da m.a!s alta estima e coooideração. - José Culos 'l'eheira, Presidente em
exe:rcicio.
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PARECER 00 SENHOR
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro da Aeronáutlc&. soUcltado pela
Comillsão de Relações Exteriores, IObre
fia constantepreeença de aeronaves mIUtares dos Estados UQidCllJ da América,
estacionadas- em aeropl)rtos brasileiros".
A Comissão de Relações Exteriores da Câ_

mara, apresentou à Mesa Requerimento lie

rnform~ão, solicltildo pelo Deputado João
H~rrmanh Neto, a ser encaminhado ao Sr.
Minhltro da Aeronãutiea, sobre <Ia COlistante presença de aeronaves mUltares dos Estados unidos da América, estacionadas em
acroportos brasileiros".

Voto

O presente requerimento está. de acordo

com os preceitos regimentaJs. e conatitucloiDaiS. Opino pelo seu deferimento.

s: o parecer.
Br~ilia,

28 de novembro de 1984.
PauIlnó Cicem de VasconceUos. 1,°-VicePresidente.

PARECER DA ME9A.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação, formulado
pela comlssão de Relações Exteriores, ao
senhor Mlnlstro das Rela.ç<íes Exteriores,
sobre "a constante presença de aeronaves
miUtares dos Estados Unidos da América,
estacionadas em aeroportos bras:I1eiros".
Br.asilla, 28 de novembro de 1984. - Paulo
MartinlI dei OUveil'at 8ecretãrioGeral da Mesa.
~DSO

REQUERlMEN'1'O DE INFOBMA.ÇõES
N.o 298, DE 19M
(Dos

Srs. Airton Soares e Eduardo

Matarazzo Supllcy)
Solicita informações ao MJnistério das
Minas e EnerKia, sobre o relatório feito
pela PE~ indicando as cansas
das duas explosões OClOl'ridas na plataforma de Enchova, em afOsto deste ano.
Requeiro, noo termos regimentais, sejam
prestadas pelo Ministro das Minas e Energia,atr,avés da Presidência da Repúbllca.
as seguintes informações:
a) conteúdo do relatório feito pela PETROBRAS S.A. sobre as causas das duas
explosões ocorrldll3 na pla.taforma de Enchova, no litoral de Ma:caé, em 16 de agosto de 1984;
b) providências' ,tomooas pela PETROBRAS no sentido de indenizar os parentes
de trinta e sete operários que faleceram em
conseqüência do referido acidente;
e) precauções tomadas pela PETROBRAS
para que sejam minimlzadas as pos.!3ibilidades de novos acidentesdieslla. natureza.
Sal:a. daS Sessões, 6 de novembro de 1984.
- AirtOD SOarei - Eduardo Matarazzo Su.
pU"".
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PARECER DO SENHOR PRIMEIRO-VICEPRESIDENTE
Requerimento de Informação ao
Sr. Ministro das Minas e EnerKia, de
autoria dOl!l Deputados Airton Soares
(Líder do I'T) e Eduardo Mataraizo suplicy (I'T-SP), sobre o relatório feito
pela PETROBRAS indicando as causas
das duas explosões ocoiTidas na plataforma de Enchova, em a~to deste ano.
Com base nos arta. 130 do Regimento Interno da. Câmara e 30, parãgrato único, alinea c, da Constituição Federal, os Deputados Airton SOaI1eS e Eduardo Matarazzo
SiIpllcy apresentaram à Mesa requerimento
'de informação, a ser encamInhaldo ao
Sr. Ministro das Minas e Energia, sobre relatório feito pela PETROBRáS indicando
as causas das dua.s explosões ocorridas na
plataforma de Enchova em 'agosto deste ano.
Voto
O presente requerimento encontra amparo no Regimento Interno da Câmara.
Opino pelo seu deferimento.
];: o parecer.
B~asília, 27 de novembro de 1984. - Pau.
Uno Cícero de VasconceUos. l.o-Vice-Presidente.
PARECER DA MESA
. A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formulado
pelos Deputados Airton Soares e Eduardo
Matarazzo Suplicy, ao Senhor Ministro das
Minas e Energia, sobre o relatório feito pela
PETROBRAS indicando as causas das duas
explosões ocorridas na plataforma de Enchova, em agosto deste ano.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulo
Affonso Martins de Oliveira, secretário-Geral da Mesa.

mos mes·es do receituário brasileiro, em virtude da lei a ser votada no COngreeso
Nacional, vimos à presença de V. Sa. denunciar compras de Sumithion e Malathion
em valores superiores a sete 'bilhões de cruzeiros em pesticidas !extremamente tóxicos
e de grande impacto ambiental de efeito
prolongado, a serem efetivadoo pela EMBRAPA e EMATER no MllIto GrossO. Estranhamos estas compras inoportunas, já que
a praga de gafanhotos entrou em regressão comprovada pelos meios técnicos.
Denunciamos ainda, a criação aJrtificial de
psicose de compras por alguns órgãos de
informação nadonal, sob .. orientação !dI\;
ANDER, induzindo cafeicultores do norte ,de
São Paulo 18 sui de Minas à aquisição de
produtos altamente tóxicos e ,todos da classe um, tais como Ald1cllll'be, Cargofuran. Forato e Dissulfoton, com recomendação de
aplicação de 100 gramas por pé de café
em mais de cem milhões de cafeeiros, com
gastos exllraordin-ãrIos, sacri:ficando a. ca_
feicultura nacional, com resultados duvido~
80S e danos avassaladores, atingindo o meio
ambiente e o homembrasilelro.
Chamamos a atenção de que estas aplicações comprometerão irremediavelmente
nossàs exportações dos cafés brasileiros
mais finos, sob risco de tê-los jã devoMd08
em 1985 pelos países compradores e que limitam prbdutos cancerígenos e tóxiCos nlM
alimentos impOrtalioo do terceiro mW1do.
O rombo ·na nossa balança comercial te..
ria proporções catastróficas."
Como se vê, além dos malefícios que o
;referido ato governatnental provocarã no
meio ambiente, a aquisição dos pesticidas
acima nominados provocall'ã uma desnecessãria importação de mais de sete bilhões
de cruzeiros, totalmente desaconselhá.vel e
contrário aos Interesses nacionais.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 198+.
- Luiz Henrique da Silveira.

REQUERIMENTO DE INFOBMA.ÇõES

PAREaElR DO SR. l. o-:vTCE-PREI3IDElN'I'E

Justlticação
O presente pedido é fundamentado por
solicitação da APREMA - Associação de
preservação e Equilíbrio do Melo Ambiente,
em santa Catarina., cuja correspondência,
da lavra do Engenheiro Agrônomo Gert Flscher, cientista brasileiro que tem participado de conclaves intemae1ona.iB, 'li. seguir
transcrevemos: "Em face da situação artificial criada e coordenada pela ANDEF, com
o intuitó de realiZM'. vendas maciças de pesticidas que deverão ser ba:n1d08 nos próxi-

Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro da \Agricultura, de autoria do
Deputado Luiz Henrique da Silveira
(PMDB - SE), sobre a. CODliPrlt de arrotóDcos banidos elo receituário arroDÔmico internacional.
Com apoio nos arts. 130 do Etegimento
Interno da Câmara e 30 da OOnstl.tuição
Federai, o Deputado Luiz Henrique da 811veira, da representação ea.tarinense. entregou à Mesa Requerimento de Informal1ão, a ser encaml.nhado ao Sr. Ministro da
Agricultim'a, sobre a compra. de agrotóxicos
banidos do receituário agronômico Interna.cional.
Voto
O art. 130 do Regimento Interno, em
observância ao art. 30, parâgrafo 'Único, alínea c, da Constituição Federa.l. esta.belece
que os pedidos de info~ oficial- devem
relacionar-se com matéria: legisla.t1va em
trAmite no Congresso Nacional, OU â fato
sujeito à sua fiscá.lização:
O presente Requerimento enoontra. amparo a"eglmen.tal. QpiiDJo pelo seu def.ertmento.
:IJ:: o parecer.
Brasin.a, 27 de novembro de 19M. - Paulino Cícero de Vasconcellos, 1.°-VIce-Presidente.
PAaEOm DA MESA
A Me.sa, na reunião de hoje, aprovo\J o
!parecer do relator, pelo encaminhamento

H.o 299, J)E 1984
(Do Sr. Luiz Henrique)
Solicita Informações ao Ministério da
Agricultura, sobre a compra de afl'Otóxicos banidos do receituário. agronômico internacional.
senhor Presidente
O Deputado subscritor do. presente, com
fundamento reglnrentaI, mui respeitosâmente requer a V. Ex.a que, após os trâ~
mltes previstos em Regimento, se dignes.
encaminhar o pedido de informações ao.
Ex.mo Sr. Ministro da Agricultura, indagando os In..Qtlvos pelos quais aquela Pasta
teria adquIrido grandes quantidades dos
pesticidas Sumithion e Malathlon, extremamente tóxicos e bal).idos do receituãrio
agronômico da maioria. dos países desenvolvidos e mesmo em desenvolvimento, a.
serem administradoo pela EMBRAPA e
EMATER no Emdo de Mato Grosso.

15810

Quarta-feira 5

do requerimento de informa~ão formulado
pelo Deputado Luiz Henrique da Silveira.
00 I:?enhor :Ministro da Agricultura. sobre a
compra de agrotóxicos ,banidos do receituário agronÔ'll11co internacional.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Pau]o Mfonso Martins de Oliveira. SeeretárioGeral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇõES
N.o 300. DE 1984

Sr. Francisco Amaral)
Solleita ~ormações ao· Ministério l1a.
Fazenda,. flObr'e' o volume de chequetF
emitidos sem provisão de fundos nos
últimos dois l!.nos.
Senhor Presidente
(Do

Em conformlJdade com o preceituado na
aUnea d do parágrafo único do art. 30, da
Cónstitui~ão Federal. combinado com o artigO 130 do Regimento Interno,· e tendo em
vista a tramitação, nesta Oasa, do Projeto
de Lei n.O ,de 1984, que "e;tabelece medidas sobre os cheques bancários e dá outras providências". requeiro a Vossa Excelência que, através da Ohefia do Gabinete
Ci.vll da !Presidência da República, sejam
prestadas as seguintes informações e pelo
Banco Central e demais órgãos competentes:

1. Nos úIltimos 12 (doze) meses, qual
foi, em média, o montante dos depósitos
promovidos nos estabelecimentos bancários
em funcionamento no País em contas correntes normaisL•.sem incidência de juros ou
correção moneoária?
2. Nos últimos 24 (vinte e quatro meses,
mês a mês, qual foi o volume de cheques
emitidos sem provisão de fundos?
3. No mesmo periodo, quantos. cheques
&em provisão de fundos foram emitidos?
4. Quantas multas e outras penalidades
Iforam aplicadas em virtude de cheques
~mitidos sem provIsão de fUilldos?
'5. Que prov1dências têm sido adotadas
-pelo Banco Dentral para evitar a emissão
de clleques sem provisão de fundos?
6. Nos últimos 12 (doze) meses, qual o
montante das importâl;tcias arreca'àadas
'pelos estaibeleeimentos bancários decorrentes de juros e demais taXas cobradas sobre
financiamentos concedidos a clientes, m-elusive quanto aos cheques especiais?
.Justificação

Consta ser substancialmente ·grande o
número de cheques sem fundos emitidos em
;todo o i'aís, mas nem a opinião pública
nem o Congresso Nacional dispõem de dados concretos sobre a matéria.
Por outro lado, ignora-se, também, quais
·as medidas efetivamente adotadas para
evitar-se a emissão de cheques sem promão de fundos, qual o montante das multas aplicadas etc.
. Além disso, não se .sa:be qual o valor dos
depósitos promovidos nos estabelecimentos
bancários pelos correntistas, nem quanto
aqueles têm a'l'reeadado em função de jUros
e outras taxa.s cobr.adas sobre financiamentos em geral, inclusive o cheque "especial".
Temos para nós que tais informações deverão sér iProporcionadas 00 Parlamento,
Inclusive para melhor exame do ProJeto de
Lei n.o 1984, aqui em tramitação.
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Tais, as ra.zões deste Requerimento que.
esperaD;l.os, merecerá o devido acolhimento.
Sala das sessões, 25 de outubro de 1984.
-

Francisco .A.1wp'af.

PAREOER DO SENH:OR PRIMEIROVIOE-PRESIDENTE
Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro l1a. Fazenda., de autoria do
Deputado Francisco Amaral (PMDB 'SP). sobre o volwne de cheques emitidos sem provisã.O de fundos nos últi.
mos dois anos.
Com base IIlOS arts. 30, parágrafo único.
aJínea c, da CoIIlstituição Federal e 130 do
Regtmenrto Inberno, o Deputado Fr.a.nc1seo
Amar<aJ., da representação paulista. llipresentou à Mesa RequerimeIll1lo de InJ!ormação, oa ser encaminhado ao Sr. Ministro da
Foazenda, sobre o volume de eheques emitidos sem ptQvhsão d:e fUilldos nos ú1timos dois
anos.
SaUenta o parlamentar, em sua. justificação 'ao pedido, que embora o número de
cheques .sem fundos emitidos em todo o
Pais é imensurável, nem o Oongresro Nacional e nem a opinião pública tem dado"
sobre a mrutéria.
Voto
O prelreIlJte requerimento está de 'acordo
coni os preceitos regimentais e coootitucionais. Opino ;pelo seu deferimento.
Jl: o parreer:
Brasilia, 27 de novembro de 1984. -Paulino Cicero de Vasconeellos, l.0~ice
Pro€sidenoo.
PARECER DA MFSA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
pa,reoer do Relator, peJo encaminhament-o
do requerimento de informação formulado
pelo Deputado FralIlc1seo Ama.ml ao Sienhor
MLnWtro da Fazenda, sobre o volume de
cheques egtidos sem. :provisão de funuos
l:WS últimos doia aIIlOS.
BrasNla, 28 de novembro de 1984. Paulo Mfonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral dlli Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.o 301, DE 1984
(Do Sr. Ademir Andrade)

Solicita inJ!ormações ao Sr. Ministro
Extraordinário pa.ra. Assuntos Fundiá~
rios. sobre imóveis rurais localizados
nos municípios de Santana do Araguaia, São· Félix do Xinga, Redenção,
Conceição do Araguaia, Rio Maria, Xinguara, São João do Araguaia. Ma.rabá.
e sobre a Fazenda Alvorada (na área
da Brasil-Central).
senhor P.residenJ1Je:
Rieql1ielro, nos termos do ,art. 30, pa;rá,grafo únl.oo,ailínea d, da Constituição Federal
e na form1a prev;lsta no m. 130 do Regimento Interno da Oâmara dos Deputados,
sejam solieLtadalS infOl"lIlaçães a Sua Elreelêneia o MiIIlistro btraordinário :para Assuntos Fundiárias e M GETAT - Gl'!Upo
Elreicutivo de Tel'!!"M Aragu.aia-Tooantins.
sobre imóveis irumIs localizados nos Municipios de SooltaM.. do A:va'glUaia, São Félix
do Xingu, Redenção, Conceição do Aragulllia, Rio Marta, XingUMa, São João do
A!:'aguaia. Marabá e sobre a Fazenda Alvorada. (na área. da Brasil-CCntml). nos se·
guintes teI'IIlJOS:
1 - !relação de todos os proprietários titulados ou OICupa.nteS de áreas igua.i.s ou
superiores a. 3.000ha (;três mil hectareal;

2 - especificllil' a área de cada proprietário ou ooupa;nte, com data e origem do
título e finlMidade de ,uillização das respectivas propried!ades;
3 - se possível, elaborar ma:pa. desses
mmticipios com a locaJdzação dessas propriedade>.

Este pedido tem por objetivo a elaboração de estudo e conseqüenJte apresentação
de projeto sobre a ocupação de terras na
:região

tnlHCada.

A ConstLtuição, em seu art. 171, parágrafo único, proíbe a alienação de berras públicas acima de 3.000 ha (três mil hectares), sem autorização prévia do Senado.
Babemos, entreta1llto. que grandes proprietârl08 adqutrem inúmeros lotes com essa
extensão e oom a PlllJ:lt1ciJ>ação de diversas
pessoas, mas ICOm um únioo dono, que
obtém procurações &8 testas-de-ferro, com
poderes ilJIlen08 \' absolutos.
Essas terras são adquiridas com o fim
exclusivo da especulação imobiJiárla. visando também à e:mmção de madeiTa, m!rls
especificamente o mogno, abundante em
toda a região.
Portanto. está sendo desvirtuado o fim
social da terra, restabelecido pela Oarta
Magna e pelo EstaJtUJto da Term, além da
destr.ui~ão contín'Ua da flora e flliuna.
PMa oonfirmar as nossas suspeitas, tivemos notícia de que o Sr. Antenor Paideeh,
proprietário da IMPA - Indústria MadeireiTa do FIará, que possui serraria em São
Geraldo do Amguaia, Município de Xfnguara, Estado do Pará, conseg;ulu sob esse
expediente escuso a legalização de 56 (einqÜffilta e seis) glebas de 3.001} ha (,três mil
hootaires) cada, no Município de São Félix
do Xingu, para a exploração de madeira.
Por esta e outras !l"8Zõe8, pretendemos
obter infO!7Ilações oficiais sobre as denúncias que temos recebido, para atender à
nossa pretensão leglslllltiva:
Sala das Se\s.sões, 6 de novembro de 1984.
- Ademir Andrade.
PARECER DO SENHOR PRIMEIROVICE-PR1!5IDENTE
Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro ExtraoTdinário para Assuntos
Fundiários, de autoria do Deputado
Ademir Andrade (PMDB - PA). sobre
imóveis rurais localizados nOll Municipios de Santana do Ara&'Uala, São FélÜ:
do Xingu, Redenção, Conc~ição do Arapa.ia, Rio Maria. Xinguara, São .João
do Araguaia, Marabá e sobre a Fazenda
Alvorada (na. área da Brasil-Centrai).
O Senhor DepUltado Ademir Andrade, llOIl
termos do 1lUi;. 30. parágrafo Úinleo, alínea c
do Regimento Interno da Câmara, apresentou à Mesa Requerimento de Informação.
a ser encaminhado ao Sr. Ministro ExtraortUnárlo para Assuntos Fundiários, sobre imóveis rurais localizados nos Municipios de santana. do Aragu'aia, sio Félix do
Xinga, Redenção, Coneei~.ão do Am.gua1a.
Rio Maria, Xinguara, São João do Araguaia.
Marabá e sobre· a Fazenda. Aivorada (na
área da Brasil-OCnrtlrai).
O ;pail'1nm.enJlia.r explica que seu pedido
tem por objetivo a elaboração de estudos
e conseqüente apresen~ de projeto sobre a ocupação de terms na região indi-

cada.

Voto
O instituto do Requerlmento de Informação está previsto na constituição Federal
em seu m. 30, parágrafo único, alln'*l .e,
e no MIt. 130 do Regimento Interno da
Câman:a dors Deputados.
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o caput do llXt. 130 est~belece que os ~e
quar:imentos de infO'l'.!Ilaçao deV'em rel'aclonar-se com ma.téria legislativa em trâmite
na Câmara ou no senado Feideral, ou a :!,a.to
sujeito à fisca:1i:z;ação pelo Congresso Nacional.
O presente Requerimento atende aos
obj,etivos regimentais. Opino pelo deferimento.
];J o parecer.
Bl.'asilia, 27 de novembro de 19M. .Paulino Cícero de Vasconcellos, l.°-VicePiÍ"esidente.
PAREOER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
pal.'ecer do Relaotor, pelo eneaminhamento
do requerlmento de informação formulado
pelo Deputado Ademir Andrade ao Senhor
MinWtro ExtrllJol'dinário para Assuntos Fun- .
diários, sobre imóveis rurais localizados nos
Municipios de Santana do Araguaia, São
Félb,!: do Xingu, Redenção, Conceição do
~ra,guaia, Rio Maria, Xingullira, São João
do Ar·aguaia, Mllirabá e sobre a FllJZcnda
Alvorada (na :íà'ea da BJ)asil~CentraD.
Brasilia, 28 de no'\"embro de 1984. .Paulo Affonso Martins de Oliveira, Secretário-GeraI da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇõES
N.o 302, DE' 1984
(Do sr. Lui:IJ Henrique)
Solicita informações ao Ministério da
Fazenda, sobre a redução de 42% das
cotas munici~ais do F1"M.
Senhor Presidente:
O De.putadl:> subscritor dopresenw, nos
termos regimentais" mui res.peitosam.ente
requer que, após a devida tramitação,
V. Ex." detel'lIlirre o. €illvio do seguinte pedido de informações ao Ex.mo Sr. Ministro
dlll Flazenda:
1) Por que motim as catas do Fundo de
Par.ticipação dos Moo.icípios (FPM) sofrerão uma redução, já nesta primeira quinzena de outubro, de 42% (quarenta e dois
por Cento)?
Justificação
Plela segunda vez, o Governo federal
anuiIcla,l1'blrup ta. e ineXlp1ioovelmente, ~ran
de l"edução nas cotas do FPM. Isso no curto
la.pso de c'erca de seis meses!
Além da pequena cifra que tal retorno
tr.\,butário representa pwm as comunidades
locais, vivem os PrefeitoB em pennanente
tensão e dúv1d:a, quanto aos montMl:tes que
possam Sl8r transferidos a cada períOdo.
Data vênia, é injustificável ess·a repentina redução de 42%, mesmo porque não
houve queda, :mas superávit na ;p;revisão
-de '9Irrooadaçâo tribUJtária, sem contar o
S11rlto já quase hiperinflacioná'rio em que
nos encontramos.
Em março deste llJllO, houve. uma brusca
redUção. Ao invés de um ineremento de
102% sobre o mês anterior, llJPCnas 1/4 desse valor foi clistr1buidiO às comunas. E só
houve compens!l9âo posterior, porque lmu:"
ve uma grlitJa generalizada das PrefelJturas,
dos congre&sistas e da opinião pública.
Agom ameaça repetir-se a mesma história, motim pelo qual fazemOlS o presente
pedidQ de lnfOll'lllaÇ'Ões, ao qual, pela TelevânlCia da ma.téria e pel<a. natua:eza urgente
de que se reveste, solicitamos a malis célere trllJlIlitação.
6aJla das Se8sões, 4 de outubro de 1984.
- LuJs Henrique.
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PARECER DO SENHOR PRIMEIROVIOE-P!t.ESIDENTE

Requerimento de Informação ao Sr.
Ministro da Fazenda, de autoria do
Deputado Lw* Henrique (PMDB - SC),
sobre a redução de 42% das cotas municipais do FPM.
O Senhor Deputado Luiz Henrique, nos
termos do MIt. 130 do Regimento Interno
da Câmal'a, eIlltregou à Mesa Requerimento de Lnformaç.ã.o, diri:g.ido ao Sr. Minigl;ro
da Fazenda, sobre a redução de 42 % das
cotas do Fundo de Pa.rticipação dos Municípios.
Voto
O 'presente l'equedmento emá de acordo
com. as nOll'lllas reglmentiais e constitucionais. Opino pelo seu defe·rim.ento.
:l!l o :paJ.1ecer.
Brasília, 27 de novembro de 1984.
Paulino Cícero de Vasconcellos, l.°-VicePresidenre.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do RelllJtor, pelo encaminhamento
do requerimento de informação formulado
pelo Deputado Luiz Henrique ao senhor MilDi8liro da Fazenda, sobre a redução de 42'70
das catas municipais do FPM.
Brasilia, 28 de novembro de 1984. Paulo Mfonso Martins de Oliveira., SecretM-io-Geral d:a Mesa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NP 14-C, DE 1983
Emenda do .senado ao Projeto de Decreto Legislativo n.o 14-B, de 1983, que
"aprova o texto do Aoorcro Básico de
Cooperação Técnica e Científica entre o
Governo da República. Federativa do
Brasil e o Governo da República do
Haiti, celebrado em Brasília, a 15 d'e outubro de 1982".
(As Comissões de Relações Exteriores,
de Constituição e Justiça e de Ciência e
'DecnologiaJ
O Oongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acordo
Básico de Cooperação Técnica e Científica
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Haiti,
celebrado em Brasília a 15 de outubro de
1900.
Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados,
de setembro
de 1983. - Flá.vio Marcílio.

EMENDA DO SENADO
Ao Projeto de Decreto Legislativo
N.o 28, de 1983 (n.o 14/83, na. Casa de
origem), que "aprova o texto do AL'Ordo
Básico de Coopera,ção Técnica. e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o CIDverno da República. do Haiti, celebrado em Brasília,
a 15 de outubro de 1982".
N.o 1
(Corresponde à Emenda n.o 1 - CRE)
Acrescente-se o seguinte parágrafo único
ao art. 1.° do Projeto:
'\Art. 1.0
.
Parágrafo úIúco - Quaisquer atos ou
ajustea complementares e que }Xl&'!a.!Il
resultar reviBão ou modificação do pre-
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sente Acordo, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional."
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984.
- Moacyr DaDa, Presidente.
SINOPSE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 28, DE 1983 - SF
CJ.Il.o 14-B, de 1983 - 00)
Aprova o texto do Acordo Básico dI"
Cooperação Técniea e Científica entre 4)
Governo da República. Federativa do
Brasil e o Governo da. República do
Haiti, celebrado em Brasília, a 15 de
outubro de 1982.
Lido no expediente da Sessão de 9/9/83,
e publicado no DCN (Seção II) de 10/9/83.
Distribuído às CGmissóes de Relações Exteriores, de Educação e Cultura e de Economia.
lElm 13-9-84, foram lidos os seguintes Pareceres:
N.o 476/84, da Comissão de Relações ExreriGres, r>elatado pelo Sr. Senador Itamar
Franco, pela aprovação do texto com a
Emenda n.o 1 - CRE.
N.o 477/84, da Comissão de Educação e
Cultura, relatado pelo Sr. Senador Gastão
Müller, por sua aprovação, na forma da
Emenda Aditiva da ORE.
N.o 478/84, da Comissão de Economia, relatado pelo Sr. Senador Luiz Cavalcante,
pela aprovação do texto.
Em 13-9-84, a'guardando inclusão na Ordem do Dia.
lEm 23-1'1-84 é incluído em ordem do Dia.
Aprovado, co~ emenda. A ComisSão de Redação, para redaç.ã.o final.
!Em 27-11-84, é lido o Parecer n.o 813/84,
da Comissão de Redação. Aguardando in-

clusão na Ordem do Dia.
!Em 30-11-84, é incluido em ordem do Dia,
discussão em turno único da Redação Final.
Em 1.0-'12-84, é aprovado.

A Cámara dos Deputados com Ofício
n.O SM/472/84 de 4-12-84.
PROJETO DE RESOLUÇAO

N.O 59-B, DE 1983

(Da Sra. Cristina Tavares)

Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados criando
a Comissão Permanente da Informática; tendo parecer da Mesa, pela aprovação, com Substitutivo. l'a:tecer da
Mesa às emendas de Plenário, pela
a.provação.
(Projeto de Rlesolução n.o 59-iA, de
1983, emendado em Plenário, a que se
refere o parecer.)
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.0 O item II do art. 23 da Resolução n.o 30, de 31 de outubro de 1972 (Regimento Interno da Câmara dos Deputados), passa a vigorar com a seguinte alteração: .
"Art. 23
.

............................................
m --- COmissão da. Informá.tica;"
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Art. 2." O art. 28 da Resolução n.o 30, de
31 de outubro de 1972 (Regimento Interno
da Câmara dos Deputados), paua a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, ét"enumeét"ando-se os demais:
"Al"t. 28

.

§ 3.0 A Comissão da Informática
compete opinaét" sobét"e: a) a indústtla
de computação e seus aspectos estratégicos; b) política de formação de pessoal especializados na área de processamento de dados; c) ação estatal
definida a !Im de proteger a indústtla
nacional; d) integração unlversidadeindústtla; e) informática e telecomunicação; f) linhas de pesquisa a serem
desenvolvidas pelas universidades e
entid~es de pesquisa científica através
de financiamento do Governo; g) privacidade do indivíduo e os bancos de
dados; h) proposições que versem sobre
a política de informática em geral."

Al"t. 3.° Esta 'Resolução entra em vigor
na data de sua publicação;
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrátlo.
.Justificação
Considerada indústria vital para o desenvolvimento de um pais, a Informática
vem adqultlndo posição priotltátla nos planos governamentais, face à sua importância estratégica, que repercute na ordem econômica, politica e social das Nações.
Durante milênios, o poder era caracterizado .pela posse da terra, evoluindo para a
do .capital, até !Ixar-se na posse da informação.
Aquele que <:oncentra informação, concenka poder, daí o empenho dos governos
em desenvolver melos e modOB de acelerar
o processo da informação, a !Im de assumirem sua própria identidade.
As ptlmeiras preocupações oficiais, no

Brasil, no sentido do pais dominar a tecnologia relativa à área de Informática, e
mais propriamente controlar a indústtla de
eletrônica digital, datam do final da década de 60. Desde então, várias medidas
vêm sendo tomadas no sentido de dotar o
parque brasileiro de recursos a fim de que
ll8 indústtlas genuinamente nacionais possam fazer face ao crescimento cada vez
maior da tecnologia de computadores e,
conseqüentemente, da informação processada eletronicamente.
Por decreto do senhor Presidente da República, foi criada, em 1979, a secretatla
Especial de Informática (SEI), com órgão
complementar do Conselho de segurança
Nacional. Com tal vinculo, obviamente, a
política de informação ficou desligada do
Congresso Nacional, vez que se trata de Se·cretatla ctlada por Decreto, sem audiência deste Parlamento.
A política nacional de informática deve
ser entendida como parte de um processo
envolvendo todos os segmentos da sociedade, e -debatido em Fórum aberto, onde os
interesses deSSa sociedade são trazidos a
à lume. Se o órgão de fixação e estabeLecimento dessa política está \'ÍIlcuIado ao Conselho de Segurança NadonaI, com todas as
reservas que o mesmo exige, foge, indubitavelmente, aos padrões universalmente,
aceitos para as atividades de informação.

"OS regimes sociala emprestam às tecnologias de que fazem uso, SUll8 características básicas no que se refere à disttlbulção dOB benefícios oriundos de taís tecnoiogias. Nesses termos, a informatização da
sociedade brasileira atual está profundamente vinculada às características do capitalismo nacional. Em outras palavras, a
apropriação dos beneficios gerados pela Informática não é realizada por toda a sociedade, mas apenas por aquelas parcelas
vinculadas ao capital."
Vimos apresentando vários projtttos, estudos no sentido de alertar este l;>lenátlo
para a gravidade da política de iriformática e seus reflexos na vida nacional. Esta
proposta visa à ctlação de um Fórum permanente de debates nesta Casa, adequado
à discussão de assunto que está a exigir a
formulação de uma política menOB atrelada
às limitações impostas pelo regime.
Sala das Sessões,
de maio de 1983. Cristina Tavares.
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§ 1.0 A Comissão de Agricultura e !Politica Rural compete opinar sobre auuntos
relativos à agricultura, pecuária, caça e
pesca; recursos renováveis; flora, fauna e
solo; organização da vida rural e agrária;
reforma agrária; estimulos financeiros e
creditícios; meteorologia e climatologia;
pesquisa e expetlmentação; vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; padronização e inspeção de produtos vegetais e animais ou de consumo nas atividades agropecuárias; política.de insumos.

§ 2.° A Comissão de Ciência e Tecnologia compete opinar sobre os aspectos cientificos e te~nológicOB que informam as proposições submetidas ao seu exame, bem
como da oportunidade, dimensionamento,
qualificação e custos deles.
§ 3.° A Comissão de Comunicação compete opinar sobre todas as proposições relativas a comunicações e a telecç>municações, em particular sobre serviços telegráficos, postais, telefônicos e de telex.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES
REGliMENTO mJ;'ERINO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇãO N." 30,

DE 31 DE OU'I1UBRO DE 1972
TíTULO II
Dos órgãos da Câmara

CAPíTULO Ir
Das Comissões
SEÇÃO II
Das Comissões Perman~ntes

Art. 23. As Comissões Permanentes são:
:r - Comissão de Agricultura e Política
Rural;
II - Comissão de Ciência e Tecnologia;
III - Comissão de Comunicação;
IV - Comissão de Constituição e Justiça;
v - Comissão de Defesa do Consumidor;
VI - Comissão de Economia, Indústtla e
Comércio;
VII - Comissão de Educação e Cultura;
VIII - Comissão de Ymanças;
IX - Comissão de F1scalização Financeira e Tomada de Contas;
X - Comissão do Interior;
XI - Comissão de Minas e Energia;
XII - Comissão de Redação;
xm - Comissão de Relações Exteriores;
X]V - Comissão de Saúde;
XV - Comissão de Segurança Nacional;
XVI - Comissão de serviço Público;
XVII - Comissão de Trabalho e Legislação SOcial;
XVIII - Comissão de Transportes.
Art. 28. A competência das Comissões
Permanentes é a definida nos parágrafos
deste ar~ígoo

PARECER DO SENHOR
PRIMEIRO VIOE-PRESIDENTE
Em Projeto de Resolução n.O 59/83, a nobre Deputada Ctlstina Tavare& sugere a
ctlação da Comissão· Permanente de Informática, propondo a inclusão dos seguintes
dispostltivos aos arts.23 e 28 do Regmento
Interno:

Art. 1.0 O tem m do art. 23 da Resolução n.O 30, de 31 de outubro de 1972 (Regimento Interno da Câmara dos Deputados),
pll&a a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 23.

.........................................

m - Comissão de Informática;"
Art. 2.0 O ·art. 28 da Resolução n.O 30, de
31 de outubro de 1972 (Regimento Interno
da Câmara dos Deputados), paua a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se· os demais:
"Art. 28

,

, .. ,

,

.

§ 3,° A Comissão da Informática
compete opinar sobre: a) a indústria
de computação e seus aspectos estratéticos; b) política de formação de pessoal especializado na área de processamento de dados; c) ação estatal definida a fim de proteger a indústria nacional; d) Integração universidade-indústtla; e) informática e Telecomunicação; f) linhas de pesquisa a serem
desenvolvidas pelas universidades e entidades de pesquisa científica através
de financiamento do Governo; g) ptlvacldade do individuo e os bancos de
dados; h) proposições que versem SQbre
a politica de informática em gera!."
Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Al"t. 4.° Revogam-se as disposições em.
contrátlo.
Em sua justificação a Ilustre Deputada
ressalta que a informática, considerada v!tal para o desenvolvimento de um pais, vem
adquitlndo posição ptlotltária nos ~noll
governamentat,g, face fi. sua impo.~t\!ixWií.
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estartégica, que repercute na ordem econômica, politica e S<Jcial das nações.
Com a criação da Secretaria Especial de
Informática - SEI - como órgão complementar do Conselho de segurança Nacional - informa a Deputada - a politica de
informação ficou desligada do Congresso
Nacional, "vez que se trata de secretaria
criada por Decreto, sem audiência deste
parlamento".
Acentua ainda a nobre Deputada que sua
proposta visa à criação de um Fórum permanente de debates na Câmara dos Deputados, "adequado à discussão do assunto que
está a exigir a formulação de uma politica
menos atrelada às limitações impostas pelo
regime".
li: o relatório.
iA Ciência da Informática é fundamental
na vida das nações. Nenhum país pode desenvolver-se, hoje, sem a agilização da informática integrada em seu aparelho adroinístrativo, em seus parques industriais, nas
atividades comerciais, culturas e outros
segmentos importantes da sociedade.
A Informática:, no ,panorama mundial,
passou a ser elemento indispensável no dia
a dia de cada nação. Na indústria, sua
atuação é maís diversificada. Varia do controle de pesS<Jal até o setor operacional, em
muitos casos, através da automação, sofisticado dispositivo utilizado principalmente
nas indústrias automobilísticas.
OS programas eepacaís de diversos países
não teriam êxito nao fosse a cooperação vital e imprescindível da Informática. E nesse campo Inclui-se o tenro, mas promissor
programa espacial brasileiro.
No comércio, o papel da informática também é importantíssimo, de forma especial
no comércio exterior, variando desde a catãlogos de empresas -até sofistic,adas trocas
de informações.
A informática tem também o seu papel
nos rgãils oficiais. A agillzação da arrecadação do Imposto de Renda, é prova viável dessa sistematização no aparelho adminlBtratlvo do país.
Por tudo isto, conclulmos que a Ciência
da Informática deve ser entendida como
~rte de um processo envolvendo todos os
sbgmentos da sociedade devendo, portanto,
ser ll:SSunto de permanente debate neste
Co~gre8SQ Nacional e Particularmente na
Câmara dos Deputados.
Voto
A proposta da ilustre Deputada Cristina

Tavares é oportuna para o momento atual,

pojs o serviÇO -prestado pela Informática

tem sido de grande relevância à nação brasileira. Contudo. deixou a ilustre parlamentra uma lacuna, ao retirar de seu projeto. as atribuições inerentes à Comissão de
Comunicacão.
Ante o exposto, somos pela aprovação da
proposição na forma do seguinte substituttvo:
SUBSTITUTIVO DA MESA
Art. 1.0 O item m do 31rt. 23 da Resolução n.O 3Q; de 31 de outubro de 1972 (Regi'mento Interno da Câmara dos Deputados),
passa '0. vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 23
.

m -

Comissão de Comunicação e
Informática,"

Art. 2.° O art. 28 da ResoluçjW li.O 30 de
31 de outubro de 1972 (Regimento Interno
da Oâmara dos Deputados), passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo. renumerando-se os demais:
"Art. 28
..
§ 3,0 A comissão de Comunicação e
Informática compete opinar sobre todas as proposições relativas a comunicações e telecomunicações, em particular sobre serviços telegráficos, postais,
telefones e telex. a indústria de computação e seus -aspectos estratégicos.
politica de formação de pessoal espellial1zado na área de processamento de
dados aeão estatal definida afim de
proteger a indústria nacional, integração universidade-indústria, Informática e Telecomunicação, linhas de pesquisaa serem desenvolvidas pelas uni",
versidades e entidades de pesquisa
científica através de financiamento do
Governo, privacidade do indivíduo e os
bancos de dad08, proposições que verl'lem sobre a politica de informática em
geral."
Art. 3.° O número de mebros da refeiráda Oomi'ssâo S€Il'áacrereido de mais um
terço da atual representação.
Art. 4.° Na presente Sessão Legislativa.
os membras da Ciomissão d,c ComllIl1caeão e
Informática poderão integrá-la e nelà ter
exercício, sem prejuízo de suas atividades,
como membros efetivos ou suplentes de outras comissões.
Art. 5.° Esta Resolução entra em vígor
na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições em
contrário.
l!: o parecer.
Brasília, 17 de maio de 1004. - Paulino
Cícero de Vasconcellos, 1.0 Vice-Presidente.
A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
senhores Deputados Flávio Marcílio, Presidente; Paulino Cícero de Vasconcellos, 1,0Vice-Presidente (relator); Walber Guimarães, 2.0 -Vice-Presldente; Fernando !Lyra,
1.°..aecretário; Axy Kf'furi, 2.0 -Seeretárlo;
Ji'ranclBeo studart, 3.o-secretãrio; e Amaury
Müller, 4.o-secretário, aprovou o Projeto de
Besolução n.O 59, de 1983, da Deputada 0rlBtina Tavares, que "a1tera dispositi'Vos do
Regimento Ilntemo da Oâmara dos Deputados criando a comissão Permanente de
llntcmnã'Qlea", nos termos doi Bubstitutivo
apresentado pelo relator:
Bala das !Reuniões, 17 de maio de 1964. F1ávlo Marcilio, Presidente da Câmara. dos
Deputados.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENARIO
N.O 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 4.° do
Substitutivo oferecido pela Mesa ao projeto:
"Art. 4.° Na presente Legislatura os
membros das Comissões de COmunicação e Informáitica e de Esporte e Turismo poderão integrá-las e nelas ter
exercicio, sem prejuízo de suas atividades como membros efetivos ou suplentes de outras comissões."
Justificação<
A acumulação em mais de uma Comis j
são Permanente deve ser prevlBta não ape'"
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nas para uma sessão legislativa mas para
toda a Legislatura, vez que o número de
membros das Ccmissões é fixado no início
desta, havendo portanto desajuste se um'
novo órgão técnico é criado sem a necessáriJa previsão 'OU de aJcumulação ou de
decréscimo na composição de uma outra
comissão.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1984. Djalma Bessa.
Dê-se ao art. 4.° do Substitutivo oferecido pela Mesa a seguinte redação:
"Art. 4.° Na presente Legislatura os
membros da Comissão de Comunicação
e Informática, bem como os da Co~
são de Esporte e Turismo, poderão integrá-las e nelas ter iCxerciclo, sem prejuizo de suas atividades como membros
efetivos ou suplentes de outras comissões."
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1984. DjaIma Bessa.
PARECER DO SENHOR
1.0-VICE-PRESIDENTE
I ..:.. Relatório
O p'l'l7sente projeto, da Deputada Cristina Tavares, visa a alterar a redação do
art. 4.° do substitutivo oferecido pela Mesa
ao projeto de ReS<Jlução n.o 59. de 1983, de
sua autoria, que cria a Comissão de Comunicação e Informãtica.
A proposta da Deputada está nos seguintes termos:
"Art. 4.° Na presente Legislatura os
membros das Comissões de Comunicação e Informática e de Esporte e Turismo poderão integrá-las e nelas ter
eXiercício, sem prejuizo de suas atividades como membros efetivos ou suplentes d-il outras Comissões."
nicação e Informática e de Esporte e TuNa justificativa apresentava a Deputada
salienta que a acumulação em maís de uma
Comissão Permanente deve ser prevista não
apenas para uma sessão legislativa, mas
para toda Iiegislatura, "vez que o número
de membros das Comissões é fixado no inicio desta., havendo portanto desajuste se
um novo órgão técnico é eriado sem a ne<:essãrIa previsão ou de acumulação ou de
decréscimo na composição de uma outra
comissão."
n - Voto do Relator
O Projeto de Resolução da Deputada CmtI.ila Tavares é oportuno e viável para o
presente momento. Voto favoravelmente à
sua iniciativa.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - Paulíno Cícero de Vasconcellos, l,0-Vice-Presidente.

m - Parecer da Mesa.
A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
Senho1'les Deputados Flãvio Marcílio, Presidente, Paulino Cicero de Vasconcellos, 1.0_
Vice-Presidente (relator), Walber Guimarães, 2.o-Vice-Presidente, Fernando Lyra,
l.°-secretário, Ary Kffuri, 2.0 -8ecretário,
Francisco Studart, 3.0 -secretário e Amaury
Müller, 4.o-8ecretário, aprovou o parecer do
relator, favorável às EmJendas de Plenário
ao Projeto de Resolução n.O 59-A, de 1983,
que "altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara. dos Deputados crIando a
Comissão Permanente da Informática".
Sala das Reuniões, 28 de novembro de
1984. - Flávio Marcillo, Presidente da. Câmara dos Deputados.

15814 Quarta-feira 5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 72-A, DE 1984
(Da Comissão de Relações Exteriores)
MENSAGEM N.o 321/84
Aprova o texto do Acordo Geral de
Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Repúblicá Federativa Democrática
de São Tomé e Príncipe, concluído em
Brasília a 26 de junho de 1984, tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicicJade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação.
(Projeto de Decreto Legislativo n.O 72,
de 1984, a que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 J!: aprovado o texto do Acordo
Geral de Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São Tomé e
Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de
junho de 1984.
Art. 2.° Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1984.
- Israel Dias-Novaes, Presidente em exercício (art. 76 do RI) - Fernando Sant'Anna,
Relator.
P AREOER DA COMISBAO
DE RELAÇÕES EXTERIORES
I - Relatório
O Acordo Geral de COOperação foi assinado entre os governos do BrasU e São
Tomé e Príncipe, respectivamente pelos
Chanceleres Ramiro Saraiva Guerreiro e
Maria Amorim. O Exmo. Sr. Presidente João
Figueiredo o remeteu ao Congresso Nacional, atendendo ao disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, em 5 do
corrente, com Exposição de Motivos do nosJlO MiniStro das Relações Exteriores, datada
de 4 do mesmo mês.
O Acordo começa considerando os laços
de cooperação, amizade e solidariedade entre os dois povos reafirmando a firme e
decidida adesão dos signatários aos objetivos e princípios da carta das Nações Unidas.
Reitera os princípios básicos da Política Exterior do Brasil e São Tomé e Príncipe, como
.sejam "respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, não ingerência nos assuntos internos e de autodeterminação dos
povos na livre escolha de seu sistema político-social e de seu processo de desenvolvimento".
O Acordo Geral, como se definiu pelo
próprio nome, abre perspectivas de convênios e projetos nos campos da economia,
eiência, tecnologia e cultura, bem como na
formação de pessoal.
No art. m as Partes Contratantes decidiram criar uma Comissão MIsta, com a
competência (art. IV) de "acompanhar e
dinamizar a execução do presente Acordo"
e de outros que venham a ser concluidos no
âmbito dos diSpositivos gerais neste estatuidos, aiém de submeter propostas aos governos dos dois paises nos diversos setores
pre'\dstos neste Acordo Geral.
As divergências porventura surgidas serão
dirimida,; por consentimento mútuo no âmbito da ComiSsão Mista. Caso interesse introduzir modificações elas poderão ser efetivadas no mesmo espirito de cooperação e
vigorarão depoIs de satisfeitas as exigências
legaiS de cada Parte.
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Finalmente, atendidos os procedimentos
constitucionaiS, entrará. em vigor na data
da troca dos instrumentos de ratificação em
São Tomé, Capital da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Como sempre,
qualquer das partes poderá. denunciá-lo,
notificando a outra com seis meses de antecedência.
fi - Voto do Relator
Tudo que a imaginação criadora de nossa
competente Diplomacia ,possa produzir obj etivando o estreitamento de nossas relações
com o Continente Negro e especialmente
com ex-Colônias de Portugal, deve ser examinado e analisado com a maior boa vontade pela Comissão de Relações Exteriores
da Câmara dos Deputados. O limite dessa
atividade são os principios básicos e norteadores formulados para a noosa Política Exterior e o interesse mútuo das Partes Contratantes.
Este "Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do BrasU e o Governo da
República Democrática de São Tomé e Príncipe" está no marco dessa política dinâmica
e criadora e rigorosamente dentro dos princípíos acima referidos e também do interesse mútuo dos doiS países. Sem maiores
delongas, votamos pela aprovação do Acordo Básico e esperamos que os Srs. membros
desta Comissão de Relações Exteriores dêem
:;;eu apoio ao nosso voto.
Sala das sessões, - FernandG Sant'Anna,
Relator.

III -

Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores, em
reunião realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator, Deputado
Fernando Sant'Anna, favorável à Mensagem
n.o 321, de 1984, do Poder Executivo, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Israel Dias-Novaes, no exercício da
Presidência (art. 76 do Regimento Interno);
Fernando Sant'Anna, Dlogo Nomura, Wilson
Falcão, Adroaldo Campos, Marcelo Linhares,
Aluizio Bezerra, Ossian Araripe, José Carlos
Fonseca, Nyder Barbosa, Octacilio Almeida,
Chagas Vasconcelos, Ubaldo Barém, Daso
Coimbra, José Ribamar Machado, Nelson
Morro, Tarcisio Burity, Rubens Ardenghi,
João Herrmann Neto, Renato Loures Bueno, José Frejat, José Penedo, Luiz Sefair,
Clemir Ramos, José Machado, Edison Lobão,
Irapuan Costa Júnior, Rosa Flores, Theodorico Ferraço, Márcio SantUli, Fued Olb,
Fernando Magalhães, Manoel Affonso, João
Gilberto, Jacques D'Ornellas, Gorgônio Neto, Flávlo Bierrenbach e Jarbas Vasconcelos.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1984.
- Israel Dias-Novaes, PreSidente em exercício (art. 76 do RI) - Fernando Sant'Anna,
Relator.
MENSAGEM N,o 321, DE 1984
(Do Poder Executivo)
Submete à consideraçã.o do Confl'CSSO
Nacional o texto do Acordo Geral de
Cooperaçã.o entre o Governo da Repúbliea Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São Tomé
e !Príncipe, concluído em Brasília, a 26
de junho de 1984.

·(As Comissões de Relações Exteriores,
de eonstituição e Justiça e de Educação e CUlti1r&.)

Excelenthssimos Senhores Membros doCongresso Nacional:
De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da COnstituição Federal.
tenho a honra de submeter à elevada conslderação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto do Acordo Gerai de COOperação entre o Governo da República Federativa do3rasil e o Governo da República Democtática de São Tomé e Príncipe, concluídoem Brasília, a 26 de junho de 1984.
Brasilia, 15 de setembro de 1984. - ,JoãoFigueiredo.
EXPOSlÇAO DE MOTNOS N.o DCOPT/
DAI/DAF - II/205/644 (B46) (A2l) DE 4
oDE SETEMBRO DE 1984, DO MINISTERIO
DAB RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o senhor
João Baptista de Oliveira FIgueiredo
Pre..,idente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o texto do
Acordo Geral de Cooperação entre o Brasil
e São Tomé e Príncipe, assinado em Brasília, em 26 de junho de 1984, por ocasião
de viSita ao Brasil de missão santomense.
chefiada pela Minhstra dos Negócio.., Estrangeiros daquele pais.
2,. O referIdo Acordo visa a promover.
desenvolver e reforçar a cooperação entre
os dois países nos campos econômioo, cientifico, técnico, tecnológico, cultral, de formação de pessoal e em outros que eventualmente venham a ser acordados. Nesse sentido, o Instrumento cria uma COm1ssão Mista para acompanhar e dinamizar a execução do Acordo e para submeter propostas
aos Governos dos dois palses com vistas ao
desenvolvimento de suas relações.
3. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, para o que
rserá necessáll11a a prévia .autorização dQ
Congresso Nacional, conforme os termos do
art. 44, inciso I, da Constituição :Federal.
4. Nessas condições, tenho a honra de
submeter projeto de Mensagem !Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim
houver por bem, encamiillhe o texto do
Acordo anexo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Saraiva Gueirreiro.
ACORDO GERbL DE COOPERAÇAO
ENTRE O GOV'E&NO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPOOLIOA
DEMOCRAlI'ICA DE BAú TOMm
E IP'RtNOIPE
O Governo da República Federativa do
Brasil.

e
O Governo da República Democrática de
São Tomé e Príncipe, a seguir designadas
Partes O:mtratll:ntes,
Considerando o interesse em reforçar os
laÇOS de amizade, solidaríedade e cooperação entre os seus res~tivos povos,
Reafirmando a sua firme adesão aos objetivos e princípios da Carta das Nações
Unidas,
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Desejando, promover, desenvolver e reforçar a cooperação entre os dois pavos e paicom base nos princípios internacionalmente reconhecidos de igualdade, benefício
il"ecíproco, respeito mútuo pela soberania e
integridade ten1tortal, não-ingerência nos
assuntos internos, e de autodeterminação
dos povos na livre escolha de seu sistema
politico-oocial e de seu processo de desen\Qlvimento,
Arordam o seguinte:

se6,

Artigo I
1. As Partes Contratantes estabelecerãD
entre si, numa base de igualdade, relações
de cooperação econômica, -cientifica, técnica
e cultural.
2. As formas e eondições de cooperação
previstas no número anterior serão objeto
de arordos ou programas especiais que concretizarão o pr~ente Acordo.
Arti&'Ô

dimentos constitucionais de cada uma das
Partes Contratantes.
2. Entrará em vigor a partir da data de
troca dos instrumentos de ratificação, a ter
lugar em São Tomé, capital da República
Democrática de São Tomé e Princípe.
3. Poderá ser denunciado por qualquer
das Partes Contratantes, mediante notificação com a antecedência de seis meses.

Feito em Brasília, aos 26 dias do mês de
junho de 1984, em dois originais, na língua
portuguesa. igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federattva do
Brasil: Ramiro Saraiva Gueirreiro.
Pelo Governo da República DemocrátiCa
de São Tomé e Príncipe: Maria de Amorim.
tPARECER :nA OOMISSAO DE
C'ONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

i[I

As Partes Contratantes convêm em que a
cooperação se concretize nos campos econômico, científico, técnico, tecnológico, cultural, de formação de pessoal, e em outros
que eventualmente venham a ser acordados.
Artigo m
As Partes Contratantes concordam em

estabelecer uma COmissão Mista para a
Cooperação Econômica, Técnica, Cientifica
e Cultural composta por delegações das
duas Pa,rtes, dirigidas por membros a serem designllidos por cada uma das Partes
Contratantes.
Artigo IV

1. A Comissão Mista compete, em especial:
a) acompanhar e dinamizar a execução
do presente Acordo e de outros acol1dos
concluídos ou a serem concluídos entre os
do1s paÍSes, analllSar e propor medidas para
ultrapassar as dificuldades resultantes da
sua aplicação;
b) submeter propostas aos Governos dos
do1s países referentes ao deBenvolvimento
das relações econômicas, comereiaís, cientificas técnicas e culturais entre os óois
países.
2 . A Comissão Mista, a reunir-se, em
princípio, de três em três anos, adotará, na
-sua primeira sessão, o seu Regulamento Intemo,
Artigo V

Quaisquer divergência de interpretação
que 'Possam surgir na aplicação do presente
Acordo ou dos acordos que venham a ser
concluidos em seu desenvolvimento, serão
resolvidas por mútuo CO'll8Cntimento, dentro do espírito de amizade e cooperação, no
âmbito da Comissão Mista, 8em prej uizo de
outras d1sposições especiais a s,erem incluídas nos respectivos acordos.
Artigo VI
As modificações ao presente Acordo Ge-

ral podem ser efetuadas por mútuo con89ntlmento. Entrarão em vigor na forma da
legislação interna de cada Parte. A intenção para tal modificação deverá 891' comunicada, por escrito, à. outra. Farte Contratante, com pré-avioo de seis meses.
Artigo VII

1. O presente Acordo será submetido à
ratificaçao, de conformidade com os proee-

I -

Relatório

Este Proj eto aprova o texto do Acordo
Geral de Coope,ração entre o Governo da
República J!1ederativa do Brasil e o Governo
da Repúbli:ca de São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984,
objeto da Mel1l3agem Presidencial n,o 321/84.
A douta Com1ssão de Relações Exteriores
assim se manifestou sobre eSse 'ato internacional:
"Tudo que a imaginação criadora de
nossa competente Diplomacia possa
p110duzir objetivando o estreitamento
d,e nossas relações com o COntinente
Negro e especialmente com eX-COlônias
de Portugal, deve ser examinado e
analisado com a maior boa vontade pela
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O limite dessa
atividade são os principios básicCllS e
norteadores formulados para a nossa
!Política Exterior e o interesse mútuo
das Partes Contratantes."
li!: o relatório.
11 - Voto do Relator
lt da competência exclusiva do COngresso
Nacional "resolver definitivamente SObre os
tratados, convenções e atos Internacionais
celebrados pelo Presidente da República"
(art. 42. item I, da Lei Maior), a. ser objeto
de Decreto Legislativo (art. 46, item VI, do
mesmo Diploma Bãs1co).
A iniciativa encontra respaldO no art. 56
da Carta Política.
Em face do acima exposto, voto pela constitucionalidade, jurIdicidade e boa técnica
legislativa deste Projeto de Decreto Legislativo n.O 72/84.

Sala da Comissão, Relator.

m-

Raim,undo Leite,

Parecer da Comissão

A COmisSão de Constituição e Justiça, em
Ireunião ordinária de sua Tul'Illa "A" realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n.o 72/84. nos termos do parecer do
Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:. G<lrgônio Neto, Vice-Presidente no
exercicio da. Presidência; José Tavares,
Více-Presidente; Guido Moesch, Joacil Pe-
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reira, Hamilton Xavier, Nilson Gibson, Otávio cesâ:rlo, Brabo de Carvalho, Aluizio
Campos, Djalma. Falcão, João Gilberto, Raimundo Leite, Francisco Amaral, Jorge Medauar e Wagner Lago.
Sala da. Comissão, 20 de novembro de 1984.
- Gorgônio Neto, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Raimund~ Leite, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE
EDUCAÇAO E CULTURA
I - Relatório
Originário da. Mensagem Presidencial n,o
321, de 1984, o Projeto de Decreto Legislativo n.o 72, de 1984, ora em exame, visa.
ratifIcar nos termos do art. 44, inciso I, da
Constituição Federal. O Acordo de COoperação Cultural, Científica e Técnica entre
o G<lverno da República Federativa. do
Brasil e o Governo da. República Democrática de São Tomé e Principe, concluido em
Brasília, a 26 de junho de 1984:.

Conforme se depreende de Exposição de
Motivos do Excelentissimo SenQor :Ministro
das Relações Exteriores, o Acordo tem por
objetivo promover, desenvolver e reforçar a
cooperação entre os dois países.
Cabe a este órgão Técnico analisar, principalmente, o artigo IV do Acordo no que
se refere às rel.ações cientificas, técnicas e
culturais entre as duas nações.
Trata-se, sem sombras de dúvidas, de importante documento internacional, através
do qual os dois povos poderão desenvolver
e reforçar suas relações de amizade.
:li: de se ressaltar, porém, que o presente
Acordo já foi assinado em 26 de junho de
1984. Seria salutar que casos dessa espécie
!ossem submetidas preliminarmente ao
Congresso Nacional.

11 - Voto do Relator
Diante do exposto, opin'8JDOS pela aprovacão do Acordo em tela, nos termos do
Projeto de Decreto LegiBlativo n.o 72, de
1984:.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1984.
- loão Faustino, Relator.

m - Paireeer

da Comissão

A COmissão de Educação e Cultura, em
sua reunião ordinária, realizada. em 7 de
novembro de 1984, opinou, unanimemente,
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.o 72/84, da Comissão de Rel.ações
Exteriores (Mensagem n.O 321/84, do Poder
Executivo), que "aprova o texto do Acordo
Geral de Cooperação 'entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gover..
no da República Democrática de São Tomé
e Príncipe, concluído em Brasilia, a 26 de
junho de 1984", nos termos do parecer do
Relator, Deputado João Faustino.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Rômulo Galvão, Presidente; Victor
Faccioni e Dionísio Hage, Vice-Presidentes;
Wall Ferraz, A:rl1do Teles, Emílio Haddad,
Celso Peçanha, Jôna,thas Nunes, Irma. Passoni, Márcio Bmga., João Bastos, Salvador
.Tulianelli, Eraldo Tinoco, Stélio Dias, Oly
Fachin, .Toão Hereullno, Aldo Arantes e João
Faustino.
Bala da. COD1lsiSão, 7 de novembro de 1984.
- Rômulo Galvão, Presidente - João Faustino, Relator.
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PROJETO DE DEORJETO LEGISLATIVO
N.O ~3-A, DE 1984

(Da Oomissão de Relações Exteriores)
MENSAGEM N.o 322/84
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Técnica entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e ó Governo da República Democrática. de São Tomé e Príncipe, assinado em Brasilia, a 26. de junho de
1984; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
leKÍslativa; e, da Comissão de Oiência
e Tecnologia, pela aprovação.
(Projeto de Decreto Legislativo n.O 73,
de 1984, a que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 J1: aprova.do o texto do Acordo
BlÚlIco de Cooperação Cientifica e Técnica
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e Princlpe, assI.nado em Brasilla, a 26 de junho de 1984.
Art. 2.° Este decreto legislatIvo entra em
vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1984.
Israel Dias Novaes, Presidente em exercicio
(art. 76 do RI) - Fernando Sant'Anna, Relator.
P AREC'ER DA COMISSAO DE

RELAÇõES EXTERIORES

I - Relatório
O Exm,o Sr. Presidente, João Figueiredo,
em mensagem de5 de setembro do corrente
ano acompanhada da Exposição de Motivos
<lio Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva
Guerreiro, datada de 4 .de setembro, obedecendo ao art. 44, inciso I, da Coustit.uição
.Federal, submete à consideração do Cemgresso Nacional o Acordo Básico da Ooopei'ação Oientifica e Técnica entre o Governo
da República Fed-erativa do Brasil e o Governo da RJepúbllca Democrática de São
Tomé e Principe.
O Acordo, 8rs. membros da Comissão de
Relações Exteriores, ·está formalizado em
b~~ preâmbulo e XIII artigQ8 normativos,
estabelecendo as regrllJ3 .gerais da Cooperação Científica e Técniea.
O art. lI, o principal, expressa as modalidades de Cooperação especificadas nas letras de a até g, sendo esta última all8ím
~iglda - "qualquer outra modalidade de
cooperação que for acordada entre as Par~ Contratantes", onde .se pode observar
o: amplitude que pode oomar o Acordo, na
dependência da ativI.dade diplomática entre os dois países e as reais possibilidades
que se oferecerem ao longo dos 5 anos de
wa vigência, "prorrogáveis tacitamente por
Iguais períodos, salvo se uma das partes
comunicar à outra Parte, com antecedência
de seis meses, sua Qecisão em contrário",
art. XI.
O art. I trata de avaliação dos recursos
humanos e naturais ajustando os programas resultan·teS do Acordo Básico às politicas e planos globais, regionais ou setoriais
de desenvolvimento nos dois paises;
O art m trata de acertos complementares aô.s programas de cooperação clentitiea e técnica e das obrigações, inclusive
finance~aa, de cada uma das Partes COntratantes; ,
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O M"t. ]V responsabiliza amhas as chancelarias pela avaliação anual dos programas
e as correções nece.ssárlas a seu melhor
desenvolvimento;
O art. V trata do finam.ciamento das Partes Contratantes em relação a cada projeto;
O art. VI fala do intercâmbio de informações cientiflcas e técnicas por via diplomática;
O art. VII obriga as Partes Contratantes
'a facilitarem em sew Il'espectivos Territórios o trabalho dos técnicos e peritos;
O art. VIII fixa as normas de tratamento
e facilidades dos técnicos bem como os
membros de sua familia quM1do a serviço
do Acordo Básico no Território de cada
Parte Contratam.te;
O art. IX !estende aos materiais ou equipamentos fornecidos por um go'i'erno ao
outro no quadro dos projetos as normas
que regem a entrada no Pais de simillares
fornecidOS pelas Nações Unidas.
O art. X assegura aos peritos e técnicos
visitantes o apoio logístico e facilidades outras, conforme preceitua o art. VII e não
o art. VI como está referido no art. X;
O art. XI obriga as Partes Oontratantes
a se notificarem mutuamente, quando da
conclusão das formalidades necessárias à
vigência do Acordo Básico e de sua denúncia por qualquer uma delas;
O art. XII preceitua a continuidade dos
programas mesmo quam.do denuneladQ ou
expirado o Acordo Básico, salvo se as Partes Contratantes decidirem diversamtmte.
O art. XIII assegura a denúncia por qualquer das Partes Contratantes, cessando seus
efeitos seis meses após o rompimento.
O Acordo Básico recebeu as assinaturas
dos Ohanceleres Ramiro Saraiva Guerreiro
pelo Brasil e Maria de Amorim por São
Tomé e Principe.

n-

Voto do Relator

Nem sempre a formulação da Politica
Exterior do Brasil em relação às colônias
portuguesas e à Afriea em geral foi a mais
conveniente em relação aos nOS8OS interesses permanentes. Apega.mo-nos demasiadamente aos objetivos de !Portugal, como Pais
colonizador, um tanto cegos ao processo
histórico de libertação dos povos africanos.
No inicio da década de 50 tivemos contacto
com algumas colônias portuguesas e fJ.ca.mos pesarosos porque sabiamos que aquela
confiança na noosa ajuda não seria de
modo algum correSpOndente ao que eles esperavam. OU melhor, nossa cooperação na
luta deles pela Independênela seria praticamente nula.
Nos últimos doze ou quinze anos .as coisas foram mudando lentamente, e chegamos como o primeiro Pais a :reconhecer o
Governo de Angola.
consideramos, entretanto, que devemos
ser mais vigorosos na defesa dos interesses
africanos e especialmente das ex-colônias
de Portugal, sobretudo nas relações delas
com a União Sul Africana. Quanto ao Acor~
do Básico que ora eXllitninamos, nada temos
a opor e somos pela sua a,provação.

Em verdade, a implementação e o desen"iOlvimento deste Acordo vai depender da
capacidade das Partes Contratallltes, especialmente dos Embaixadores creditados
junto aos Governos do Brasil e São Tomé
e Príncipe.
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Ele é muito mais um enunciado de princípios e de intenções, que abrem caminho
e legitimidade a verdadeiros acordos, projetos e programas conveniados pelas ações
diplomáticas dos dois países.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1984. Fernando Sant'Anna, Relator.
lU - Parecer da Comissio
A Comissão de Relações Exteriores, em
reunião realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator, D-eputado
Fernando Sant'Anna, favorável à Mensagem n.o 322/84, do Poder ExecutIvo, nos
termos do Projeto d·e Decreto Legislativo
que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Israel Dias Novaes, no exercicio da
Presidência (art. 76 do Regimento Interno); Fernando Bant'Anna, Diago Nomura,
Wilson Falcão, Adroaldo camPOS, Marcelo
LinhalteS, Aluizio Bezerra, Ossian Araripe,
José carlos Fonseca, Nyder Barbosa, O<:tacillo Almeida, Ohagas Vasconcelos, Flávio
Bierrenbach, JarblUi Vasconcelos, UbaLdo Barém, Daso COimbra, José !Ribamar Machado, Nelson Morro, Tarcisio Burlty, Rubens
Ardenghi, João Hennann Neto, Renato Loures Bueno, José Frejat, Luiz 8efair, José
Penedo, CIemir Ramos, José Machado, ltdison Lobão, Irapuan Costa Júnior, Rosa FloIl'es, Theodorico Ferraço, Márcio Santilli,
iFued! Dib, Fernando Magalhães, Manoel
Af·fonso, João Gilberto, Jacques D'Ornellas
e Gorgõnio Neto.
Sala <la Comissão, 17 de outubro de 1984.
- Israel Dias Novaes; Presidente em exercíeio (art. 76 do RI) Fernando Sant'
Anna, Relator.

MENSAGEM N.o 322, de 1984
(Do Poder Executivo)
Sul!mete li consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Básico
de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Rjepública
Democrática de São Tomé e Príncipe,
assinado em Brasília, a 26 de junho d'e
1984.

(As Comissões de Relações Exterio-

res, de COnstituição e Justiça e de Ciên-

cia e Tecnologia.)
Excelentí..."Bimos Senhores Membros do
Congresso NaeIonal:
Em conformidade com o disposto no art.
44, inciso I, da Constituição Federal. tenho
a honra de submeter à elevada consideração de Vossas ExcelêncIas, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Re,!>úbliea Democrática de São Tomé e
P.rincipe, assinado em Brasilla, a 26 de junho de 1984.
Brasilla, 5 de setembro de 1984. - João
Figueiredo.
Em, 4 de setembro de 1984.
DCOPT/DAI/DAF-II/206/644 (B46) (A21)

A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de OIlvelra Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de V0B8a Excelência o texto do
Acordo Básico de Cooperação Cientifica e
Técnica entre o Brasil e São Tomé e Prin-
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cipe, assinado ,em Brasília, em 26 de junho

de 1984, por ocrusião de visita ao Brasil de
missão de São Tomé e Príncipe, chefiada
pela Ministra dos Negócios Estrangeiros daquele paÍS.
2. O referido Acordo visa a promover a
cooperação científica e técnica entre os dois
paises em ál'eas de interesse mútuo e que
melhor atendam a seus objetivos de desenvolvimento. A cooperação a que se propõe
o instrumento poderá assumir as seguintes
modalidades: intercâmbio de informações,
aperfeiçoamento profissional, projetos conjuntos.. intercâmbio de peritos e cientistas,
e organização de seminários e conferências.
3. Os programas e iJrojetos de cooperação
dentífica e técnica a se desenvolverem no
âmbito do Acordo Básico serão Objeto de
Ajugtes Complementares, e devem ser periodicamente avaliados pelas Chancelarias
dos dois países.
4. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, para o
que será nece.~sária autorização prévia do
Congresso Nacional, conforme os termos do
art. 44, inciso I, da Constituição Federal.
5. Nessas condições, tenho a honra de
submeter .projeto de Mensltgem presidencial, para que Vossa Excelência, se assim
houver por bem, encaminhe o texto do
ll!Cordo anexo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar
a Vo.s.~a Excelência, Senhor PresIdente, os
protestos do meu mais profundo respeito.
- Ramiro Saraiva Guerreiro.
ACORDO :BASICO DE COOPERAÇAO CIENTíFICA E TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA IREPúBLICA
DEMOCRATICA DE SAO TOMÉ E PRíNCIPE.
O Governo da República Federativa do
Brasil e o Gov;erno da República Democrática de São Tomé e Príncipe,
animados ·pelo des·ejo de fortalecer os
laços de amizade existentes entre ambos OS
Estados,
considerando 1) interesse comum em 'acelerar o desenvolvimento social e econômico
de seus paf.s.es e conscientes de que o estimulo à colaboração científica e técnica e
-ao intercâmbio de conhecimentos científiCOS e técnicos entre amboSl contribuirã para
a consecução desses objetivos,
concordam no seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes desenvolverão a
cooperação científica e técnica entre ambos os iJaises com o objetivo de contribuir
para a melhor avaliação de seus recurs9s
naturais e humanos, esforçando-se pata
qUe 08 programa.s que surjam do presente
Acordo Básico se ajustem às políticas e planos ·globais.. mgionais ou setorials de desenvolvimento nos dois países, como apoio
complementar a seus próprios esforços internos para atingir objetivos de desenvolvimento econômico e social.
Artigo II

A cooperação entre as Partes Contrat!linte5 poderá assumiras seguintes modalidades:
a) intercâmbio de informações, 'Contem.pIando-se a organização dos meios aodequa<lios a sua difusão;

11) aperfeiçoamento profÍSsional, mediante programas de visitas ou estãgios de es:pecialização e através de concessão de bolsas de estudo para especialização técnica;
c) projetos conjuntos de pesquisa em
áreas científicas que sejam de interesse
comum;
d) intercâmbio de peritos e cientistas;
e) organização de seminlirios e conferências;
f) remessa e intercâmbio de equipamentos e de material necessário à realização de
:projetosespecificos;
g) qualquer outra modalidade de cooperáção que for acordada entre as partes
Contratantes.
Artigo lU
Os progr!limas e projetos de cooperação
científica e técnica a que faz referência o
presente Acordo Básico serão objeto de
ajustes complementares, que especificarão
os objetivos de tais programas e projetos,
os 'procedimentos ~de execução, bem como
as obrigações, inclusive financeiras, de cooa
uma das Partes Contratantes.
Artigo IV
As Partes contratantes, através das respectivas Chancelarias, avaliarão, anualmente, os programas conjuntos de cooperação
científica e técnica, a fim de realizarem 08
ajustes que forem n·ecessários. Excepcionalmente, eSsas avaliações pod,erão s'er realizadas em prazos diferentes.. qU3;ndo aS circunstâncias o exigirem, mediante entendimento por via diplomática.
Artigo V
1. O financiamento das formas de cooperação ci,entífica e técnica definidas no
Artigo II será convencionado pelas partes
Contratantes 'em relação a cada projoeto.
2. As Partes Contratantes poderão solicitar o financiamento e a iJarticLpação de
organismos internacionais para a execução
dos programas e projetos resultantes da
aplicação do presente Acordo Básico.
Artigo VI

O intercâmbio de informações científicas
'e técnicas será efetuado por via diplomática entre os órgãos autorizados, em cada
caso, pelas Partes Contratantes, que determinarão ainda os alcances e limitações do
seu uso.
Artigo VII
As Partes Contratantes facilitarão, em
quanto o cumprimento dos objetivos e funções dos técnicos e pe.ritos no desempenho
seus respectivos territórios, tanto a entrada
das atividades realizadas no quadr.) do presente Acordo Básico.
Artigo VIII
Cada Parte Contratante concederãaos
especialistas designados para exercer suas
funções no território da outra Parte, em
decorrência dos Ajustes Complementares
previstos no art. m, bem como aos membros de sua família ime·diata:
a) visto oficial grátis, que· assegurarã residência pelo prazo previsto no Ajuste Complementar respectivo;
b) isenção de Impostos e demaís taxas
aduaneiras para a importação de objetos
de uso doméstico e pessoal, destinados à
primeira instalação, desde que () prazo de
permanência no país receptor s'eja superior a um ano:
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c) idêntica isenção quando da reexportação dos referidos bens;
d) isenção de impostos quanto a salários
e vencimentos a eles pagos pela instituição
remetente;
e) facilidades de repatriação em época
de crise.
Artigo IX
Aplicar-se-ão aos equipamentos e materiais eventulllmente fornecidos, a qualquer
título, por um Governo ao outro no quadro
dos projetos de cooperação técnica e científica, as normas que regem a. entrada no
Pais de equipamentos e materiais fornecidos pelas Nações Unidas. a iJrojetos e programas de cooperação científica e técnica.
Artigo X
As Partes Contratantes, de acordo com o

estabelecido no art. VI, concO'rdam em
assegurar que as. entidades vinculadas à
execução dos programas e proj etos derivados do presente Acordo Básico proporcionem aos peritos e técnicos visitantes o
apoio logístico e facilidades de transporte e
informação requeridos para o cumprimento
de suas funções específicas. Da meSIna forma, serão proporcionadas aos peritas e técnicos, quando necessário, as devidas facilidades de alojamento e manutenção.
Artigo XI

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da conclusão das formalidades necessárias à entrada em vigor do
presente Acordo, (} qual terá vigência a.
partir da data da última dessas notifica.ções. O presente Acordo terá duração de
cinco anos, prorrogáveis tacitamente por
iguais períodos, salvo se uma das Partes
Contratantes comunicar à outra Parte com
antecedência mínima de seis meses su'a decisão em contrário.
'
Artigo XII
A denúncia ou expiração do Acordo não
afetará os programas 'e proj'etos de execução. salvo quandO' as Partes Contratantes
convierem diversamente.
Artigo XIII
O presente Acordo Básico poderá ser de..
nunciado por qualquer das Partes Contratantes e seus efeitas cessarão seis meses
após a data da denúncia.
Feito em Brasília, aos 26 dias do mês de
junho de 1984, em dois exemplares originais, na lingua portugUJesa, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federll;tiva do
Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Democrática
de São Tomé e Principe: Maria de Amorim.
PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I -Relatório
Através da Mensagem n.O 322/84, o Presidente da República submeteu à apreciação
do Parlamento o texto do Acordo Básico
de Cooperação Cientifica e Técnica entre o
nosso Governo e o da República Democrática de São Tomé '6 Príncipe, assinado em
Brasília, a 26 de junho de 1984.
Examinando a matéria, a douta. CIomissão de Relações Exterióres opinou pela
aprovação do AIcordo celebrado, tendo O'
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Relator, nobre Deputado Fernando Sant'
Anna, a'liuzi'lio:
"Em verdade, a Implementação e o
desenvolvimento deste Acordava! d~
pender da capacidade das Partes COntratantes, especialmente dOi! Embaixadores creditados junto aos Governos do
Brasil e São Tomé e Príncipe.
Ele é muito mais um enunciado de
princípios e de intenções, que abrem
caminho e legitimidade a verdadeiros
acordos, projetos e programas conveniados pelas ações diplomáticas dos
dois países."
l1J o relatório.

n - Voto do Rela.tor
Estão obedecidos os preceito.;; da Constituição que se relacionam com o podecr de
iJiíciativa (art. 56>, o instrumento legal a
ser editado (art. 46, item :ITn e a exclusiva
competência do Congresso Nacional para
"resolver definitivamente sobre Oi! Tratados. convenções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República" (art.
42, Hem D.
Face ao acima ·exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa deste Projeto de ~creto Legislativo n.O 73/84.
Sala da COmissão, 27 de no\õembro de
1984. - Arnaldo Maciel, Relator.

m - Parecer da Comissão
A COmissão de Constituição e Justiça, em
reunião ordinária de sua Turma "A" reallzada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, jurldicidade e técnica
legislativa do Projeto de Decreto LegIslativo n.O 73/84.. nos termos do parecer do
relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gorgõnio Neto, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência; Antônio Dias,
Djalma Beesa, Gerson Peres, Osvaldo Melo,
Guido Moesch, Jorge Arbage, José Burnett,
Nilson Gibson, Arnaldo Maciel, Amadeu
Geara, João Divino, João Gilberto, Matheus
Bchm1dt, Raimundo Leite, Walter Casanova,
Valmor Gia.varina, José Genoino, l1:dlson
Lobão e Gomes da Silva.
Sala da COmissão, 27 de novembro de
1984. - GorCôDÍo Neto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência. - Arnaldo MacIel,
Relaitor.
PARECER DA COMISSAO DE
CaNCIA E TECNOLOGIA
I - Relatório
O Acordo de Cooperação Científica e
Técnica entre o Brasil e São Tomé e Príncipe visa a promover a cooperação científiea IC técnica entre os dois,paises em áreas
de Interesse mútuo e que melhor atendam.
a seus objetivos de desenvolvimento.
A cooperação poderá ser efetuada através de intercâmbio de informações, aperfeiçoamento profissional,. projetos conjuntos, Intercãmbio de peritos e cientistas, e
organização de senpnáriOs e conferências.
O Acordo é composto de 13 artigos que
eapecificam os objetivos co1Imados e os
procedimentos a. serem seguidos nas modalidades de cooperaQáo.
O pr~nte projeto de decreto legisla. tivo originou-se em eonseqi,iêncla da Mensagem n,o 322, de 19M, elo Senhor Presidente da RepúbRca, lubmetendo à comi-
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deração do COngresso Nacional o texto do
Acordo de Cooperação entre o Brasil e a
República de São Tomé e Príncipe.
i!: o relatório.
11 - Voto do Relator
Não carece dúvida que existindo Interesses mútuos entre países, e uma vez justificadas as razões que Os levam a efetivação de acordos de cooperação e em se tratando de Estados que guardam bom entendimento entre sI, nada há a obstar que firmem entendimentos da nllitureza deste que
vimos de apreciar.
A promoção da cooperação técnica e
cientifica entre países em áreas de interesse que atendam a seus objetivos de desenvolvimento BÓ pode merecer o aplauso
dos que esperam seja o Brasil cada vez
mais dotado de recursos que podem ser
alcançados com o entrosamento e troca de
experiências em setores básicos de desenvolvimento.
Nesse entender, emitimos nosso parecer
favorável ao presente projeto de decreto
legislativo.
Sala da Comissão, 14 de ,novembro de
1984. - Adall Vettorauo.

m, -

Parecer da Comissão

A Comissão doe Ciência e Tecnologia, na
reunião de 14 de nOvembro de 1984, aprovou, por unanimidade, nos termos do parecer favorável do relator, Deputado AdaU
Vettorazzo, o Projeto de Decreto Legislativo n.O 73/84, daComíssão de Relações Exteriores, que "Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrática d·e São Tomé. e PríncIpe, assinado em
Brasilla, a 26 de junho de 1984".
Estiveram presentes os seguintes senhores Depuatdos: Jorg.e Uequed, Presidente;
Adail Vettorazzo, Relator; Fernando Cunha,
Dirceu Carneiro, Brasílio Caiado, Antônio
Florêncio, Irineu COlato, Pacheco Chaves e
e Jorge Vargas.
8Ma de Comissão, 14 de novembro de
1984. - Jorge Uequed, Presidente - Adail
Vettorazzo, Relator.
ImOJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 95-A, DE 1983
(Do Sr. Clark Platon)
Concede isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias às saídas de

máquinas e implementos agrícolas e In-

dustríais destinadas a projetos no Território Federal do Amapá; tendo pareceres: da Comissão de Constituiçã.o e
Justiça, pelaconstitncionalidade, juridicidade e técnica leigl9Jatl,va.; e, das
Comissões de Economia, lndústria e
Comércio e de Finanças, pela rejeiçã.o.
(Projeto de Lei COmplementar n,o
95, de 1983, a que se referem os Pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam isentas do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias (rCM>, as saldas de máquinas e implementos agricolas e industriais, destina.das a projetos situado~ no Território Federal do Amapá.
Art. 2.° Para. os efeitos desta Lei Com,plementar, CODlI1deram-se máqu.inas e Im-
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plementos os bens industriais assim classificados que, por sua natureza, se destinem a emprego direto na produção agrícola
ou industrial ou na prestação de serviços.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na dáta de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A concentração da atividade ecosõmica
na Região Centro-Sul remonta,. em nossa
história contemporânea, ao processo de industrialização desencadeado a partir da
década de 1930. Alguns autores atribuem
à importância e à dimensão do complexo
cafeeiro, no eixo Rio-São Palllo, o aparecimento de um grande número de atividades e~nômicas que costribuíram para fazer da Região Centro-Sul o principal centro
econômico nacional.
O mencionado proce.sso de concentração,
todavia, avançou celeremente após a década de 30, prosseguindo em seu curso até os
dias de hoje. Os prejuizos que as demais
regiões sofreram com o mesmo são incalculáveis, uma vez que, ano após ano, viam
frustradas as possibilidades de um dia superar o seu estado de atraso com relação
à região maís desenvolvida do País.

rm ,lndubitálvel que someste uma firme
crença em dias melhores evitou que se devanecessem os sonhos acalentados por bra.sileiros situados em regiões como a Amazônia, alijada que estava da seqüência de
transformações que vinham mudando a face de parte do Brasil.
A criação do "Porto Franco" de Manaus
representou um passo inicial significativo
na direção do aproveitamento da mão-deObra local, contando, para isso, com incentivos fiscais e com o custos bastante reduzido de áreas para a instalação de indwtrias.
Somos partidários da tese de que o prooesso de transformações por que devem
passar as demais regiões amazônicas há de
ser global, abrangendo são apenas o setor
industrial, mas também a agricultura e os
serviços.
li: inquestionável, entretanto, que o impulso signficativo que requerem tais atividades econômicas, em áreas tais como as
do Território que representamos nesta Casa, não se pode fazer sem a redução do
custo de instalação dos empreendimentos.
iI!: nessa linha de raciocínio, portanto, l!ue
se isscreve a presente proposição. A ísenção do rCM é o instrumento que se busca
para alcançar aquele desiderato.
Vale aduzir algumas palavras acerca do
constitucionalidade da nossa iniciativa. O
art. 19, IV, da COnstituição Federal, autoriza a União, mediante lei compiementar
e "atendendo a relevante interesse social
ou eco)1ômico nacional", a conceder isenções de impostos estaduais e municipais.
O art. 43, r dispõe que ao Congresso Nacional cabe, com a sanção do Presidente
da República, dispor sobre todas as matérias da competência da União, especialmente "tributos, arrecadação e distribuição de rendas".
A isenção proposta inclui-.se inegavelmente na hipótese prevista no art. 19, IV.
A integração do imenso continente amazônico ou de parcelas SUas no processo de
desenvolvimento brasileiro representa, estamos certos e esta Casa ·também o está,
relevante interesse social" e "econÔmico
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nacional", consoante () requisito constitucional.
De igual modo, nenhuma dúvida temos
quanto à inexistência de óbices atinentes
à iniciativa de parlamentar. O eminente
Geraldo Ataliba, reportando-se à inIcItttiva.
nos projetos relacionados com a matéria,
observa judiciosamente que tudo o que diz
respeito à tributação está excluído das vedações à inicIativa contidas nos arts. 57, I
(matéria financeira) e 65 (leis orçamentárias, abertura de créditos, fixação de vencimentos e vantagens dos servidores públicos concessão de subvenção ou auxílio
ou leis que de qualquer modo autorizem,
criem ou aumentem a despesa pública).
Para substanciar a sua tese, defende o conhecido entendimento de que "o Direito
TrIbutário foi nitidamente discernido, pelo próprio texto constiucional, do Direio
Financeiro" (RDP, ou./dez. 69, v. 10, pp.
56-57).

Não podemos deixar de observar que ema
proposta se pauta pelo que entendemos ser
o justo e legítimo anseio de melhores dias
que os nossos concidadãos do T&rritório
Federal do Amapá tanto amejam.
Sala das Sessões,
de
de 1983.
Clarck Platon.
PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JiUSTIÇA
I - Relatório
til: propósito do nobre Deputado Clarck
Platon, através deste Projeto de Lei Complementar, isentar do ICM "as saídas de
máquinas e implementos agrícolas e industríais, destinadas a projetos situados no
Território Federal do Amapá". São considerados máquinas e implementos os bens
industriais assim classificados que, por sua
natureza, se destinem a emprego direto na
produção agrícola ou industrial bem como
na prestação de serviços.
Alega o nobre proponente, na justificativa:
"Somos partidários da tese de qUie o
processo de transformações por que devem passar as demais regiões amazônicas há de ser .global, abrangendo não
apenas o setor industrial, mas também
a agricultura e os serviços.
til: inquestionável, entretanto, que o
impulso significativo que requerem tais
'atividades econômicas, em áreas tais
como as do Território que representamos nesta Casa, não se pode fazer sem
a redução do custQ de instalação dos
.empreendimentos. lÍl neSSa linha d'e raUiocinio, portanto, que se inscreve ·a
presente proposição. A isenção do ICM
é o instrumento que se busca para alcançar aquele desid,erato."
11 - Voto do Relator
Sob o ponto de vista das normas constitucionais, não verifieamos qualquer óbice
à 'Úl'amitação deste projeto, eis que gua>rda
oonfonnddade com os ditames do art. 8.°,
item XVII, alinea a, que prevê a compe'tênclJ!li leglslatIva da União prura legislll;r
sobre isenç.ãQ de :tJri:butos estadoois (1Wt. 19,
§ 2.°).
Essa legiSlação, aroravés de lei complementar (art. 46, item II), será editada pelo
Congresso Nacionlll1, 00IIl sanção presidencial (art. 43, caput.l
A 1niiCiaM.va está respaldada no art. 56,
eis que não estão presentes os impedfmentoa consbaintes, deIlltre o1rtlros, dos e,rts. 57,
65 e 115, lI.
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o projeto cuida de ma.téria tribwtária
que, no ensin!liIllJe'Ilto de renomados juristas,
não 00 confunde com a matéria financeira
(cuja iniciaJtiv.a estam reservada ao Presidente da República, pela norma do art. 57,
I, da Coalstituição Federal).

Gibson, Guido Moes'Ch, Armando Pinheiro,
Ernani Satyrro, Aluízio Campos, Jorge Oarone, Gomes ·da Silva, Djalma Bessa, HamilJton XllJvier, Rondon Pacheco, Ademir
Andrade, Otávio Cesário, Ja,iro Ma-gailhães,
João Gilberto, Plínio Martins, Ronaldo Canedo, José Burnett, Raimundo Leite, Ibsen
Pinheiro, Raymundo Asfora Ai'naldo Maciel e José Tavares.
'

Manoel Gm1çalv,es Ferreira Filho, ,anailsando () item V do 31ft. 57 da Lei polftica
vigente, leciona:
"Matéria 'I1rtbutária. O prec,eito em
exame reserva ao Presidente da RelPública a inicialtiva em martéria triburtári,a dos Territórios. Tal matéria, que
compreende essencialmente a criação,
hem como Q. 'a.um.ento, e a di&cíplina
dos tributos, é objeto de lei federal (o
temo anallisado apenas e tão-somente
eX'Clui do âmbito parlamentar a inielwtiv.a nema mllitéria).
Esta referência a matéria tributária
esclllil'ee€ particular:m.en.tea menção a
mMiéria fi.nall'ceira, contida no item I
deste a-rtigo. Mostra que, no entender
do constituinte, a mwtéria financeira
não abrange necessa.riamente a matél1'ia tribwtã:ria. Tanto ,assim é que reservada pelo ttem I a martéria tributária dos Territórios ao Presidente da
R~úblic'!li teve de :f.azer refeirência expressa" (in "Com'éntários à Constitui'ção Brasíl'eira", 3.a eã. leV. atualizada,
São :paulo, Saraiva, 1983, p. 303).
~ de grande valia, também, a lição do
tributadsta Geraldo Aitaliba:
"Se, -genericamente, o direito financeiro compireende o crédito público, o
orçamento, a- contabili:dade pública, a
despesa públilca e o direito tributário,
na disciplina constitucional expressa
assim não é.
A rigorosa exegese sistemática exige, no caso, que se ·atente para que o
)texto coIllStitucioDJal diooerniu ni!tidamente direito tributálrio e direito financeiro (ail't. 8.°, XVII, c, e 8irt. 19,
§ 1.0) c:lispensando-lhes no principal e
essCiIlciaI - na disciplina da própria
a~ão normativa tratamento diferenciado e autônomo. Ora, esta circunsltância obriga oategoricamente o intérprelte a proceder ao discernimento proposto, acatá-lo e dele ex;traix todas as
conseqüências jurídicas.
AlSsim o direito tributário, no nosso
sistema constitucional, ,não se compreende no dirlElito financeiro, dele não
faz ;parte e com ele não se oonfunde.
IIogo, toda vez que uma regra constitucional referk-se a uma des.tas matérirus, só ela - e não ambllJS - deverá
ser entendida pelo intérprete, como alcan~ada" (in o Decreto-lei na Cons.tituição de 1967, São Paulo, Ed. Rev.
Trib., 1967, p. 65).
Face ao exposto, voto pela conBtiotucion!l.lidade, Juridicrdade e boa técnica legíslativa do presente Projeto de Lei Oomplementar n.o 95, de 1983.
.
Sala da COmissão, 8 de novembro de 1983.
- Ronaldo Canedo, Re1ator.
Parecer da Comissão
e Justiça, em
re\ll1i.!íO plenária realizada hoje, opinou
unl1lUllnemenJte pela constitucionalidade, jurddicidade e técnicas l~gislativa do Projeto
de LeI Complementar n.o 95/83, nos termos
do parecer do IrelaiÍOr.
!Estiveram lPl"esentes os senhores Deputa:dos: Bonifácio de An'CkaJCl:a, Presidente;
LIOOrne Belém, Vice-Piresidente; Jorge Arbage, GOI'gÔnfo Neto, Osvaldo Melo, Nilron
lU -

A Comissão de CanS'ti,tuição

Sala fi': Comissão, 8 de novembro de 1983.
- Bonifacio de Aindrada, Presidente - Ronaldo Canedo, Relaitor.
PARECER DA OOM!SSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMl1:ROIO
I - Relatório
A presente proposigfu) legislativa de
autoria do Deputado Olarck Platon intenta .isent,ar do Imposto sobre operações relatIVas a CLreulação de Mercadorias (ICM)
as saídas ÕJe máquinas e IlI1[)lementos agrícolas -e industriais destinadas as projetos situados no Território Federal do Amapá.

Ao j1Wtifica>r sua. iniciativa o aUitor da
proposta a:.vgumenta que a concentração industrial no centro-sul do País é causa do
de~volvimeIl;to econômIco assimétrico da
Na~~ hr~ilelra, com graves prejuízos às
reglOes maIs remotas localizadas no Norte
do País. RroSlSe.guindo seu arrazoado o 'Proponente afirma que -a isenção do ICM para
as máquinas e equipamentos destinados ao
Terr~tório Federal do AmalPá é o instrumentoapropriado para que seja alcançado
o objetivo de estimular a atividasde empresariall na. regíãJO, através da redução dos
cUSltos do empl'eendime'IlJto.
A douta COmissão de Constituição e Justi~a, em exame das preliminares d~ conheç!mento, manifestou-se ;pela cons~lt~clona
lidade, juridicicloade e adequadllJ técmca legislativa do projeto.
Nos termos do art. 28, § 6.°, alínea a, do
RegimCiIlto IDlterno, compete a esta Comissão Técnica opinar quanro ao mérito da
pro,positura.
:Ill o relaJtório.
11 -

Voto do Relator

A promoção do desenvolvimento sócioeconômico em regiões remotas do tenitórlo
nllJCional tem sido uma preocupação constante dos formul3ldores de noosa politica
ecOi.ll.ômica. Existe e está em funcionamento
um collllPlexo cQlUjunto de medidas lé'gais
vo1tad,as ao estimulo da atividade econômica regiom:al constituído de i!lmentivos fiscais, subsídios creditícios e isenções tribut:íJria.s: que representam um significativo
esforço desenvolvimentista nwcional. Citamos, a título de exemplo, a existência do
Fundo paI'a Investimentos Privados no
Desenvolvimento da Amazônia (FIDAM) ,
constituido de deduções do In1posto de
Renda das pessoas jurídicas. Este fundo
atingiu o volume de Cr$ 57,2 bilhões em
dezembro último. Também o PROTERRA
alcançou o montamte de Cr$ 143 bilhões no
final do ano passado. Este programa esrtá
voltado pa,J.1a SUlprir recursos de fínanciamento llig:l'lOll}€Cuário, agroindustrial e industrial pll.il'a as regiões do Norte e Nordeste.
Por outro 1000, em situações de recessão
econõml.Cjl. tais oomo a qoo atualmente vivemos ocorre necessariamente uma drástiJca !l'edução da receita ,pública e uma. súbita elevação das demandas sociais por serviÇ'Os básicos. Neste, corntexto M administrações estaduais têm sofrido um agravamento de uma já difícil realidade ~ eacas- ,
Be'Zl de recursos ;pMIa OOl"Il'Csponder a um
mínimo de expectativas da população.
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AssI!m, parece-nos inoportuno que em
momento de gTa.nde limitação de meios decida.-se reduzir ainda mais a receita dos
Estiados industrilllis via isenção do Impast.o
IIobre opel"Sções relativas à Circulação de
MeroadQrlas. Observe-se, a.inda, que tais
Estadas congregam contiiIlgenres populacionais com ll;l!to índice de desemprego e que,
portanto, não estão em condições de suportar redução de S'uas receitas.
Pelas razões expostas votamos pela rejeição do Projeto de Lei Complementar
0.° 95, de 1983, de autoria do Deputado
Clardk: Platon.
Sala da 00rn1ssão, 8 de agosto tie 1984. loão Alberto de Souza, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de iEconomia, Indústria e Co-

mércio, em reunião ordinária realizada em
8 de agosto de 1984, aprovou o Parecer do
Relator, Deputado João Alberto de Souza,
pela. rejeição do Projeto de Lei Complementar n,o 95, de 1983.
C'o.npareceram 06 Senhores Deputad'05:
8legfrled Heuser, Vice-Presidente, no exerCÍcio da Presidência; Pratlni de !Moraes,
2.0 -Vice-Presidente; João Alberto de Souza, Relator; José Jorge, Mberto GOldman,
Israel Pinheiro Filho, Fernando Oarvalho,
Pedro sampaio, Eduardo Matarazzo Suplie'Y, JoSé Ulisses, Bocayuva Ounha, OSwaldo
Trevisan, João Agripino, Antônio Osório,
Coutinho Jorge, Luiz F~et, Odilon Salmaria, mlio lDuque, Sérgio Ph1lomeno, Herbert Levy e Cristina Tavares.
Sala da Comissão, 8 de agosto de 1934 _
Sieg'fried Heuser, Vice-Presidente no e;e,rcIcio da !Presidência - loão Alberto de SouU, Relator.
P.AlIWOE\R DA ~AO DiEl F1llN'tAlNÇAS

I - Belat.6rio
Através do presente projeto, intenta o
nobre Deputado Clarck PIam conceder
1Benção do Imposto sobre Circulação de
Mer<lad,orimlàs saidas de máquinas e imp1ementos agrfoolase industriais destinadas a projetos no Território Federal do
Amapá.
Na justlflcll;Ção ficou consignado:
''IA. isenção proposta inclui-se inegavelmente na hipótese prevista no art.
19, 1JV. A integração do Imenso continente amazônico ou de parcelas suas
no processo de desenvolvimento brasileiro representa, estam06 certos e esta
Oasa também o está, "relevante interesse socIal" e "econômico nacional",
ClOnroante o requisito constitucional."
Ai douta OOmissão de C'onstltuição e Justiça opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e téllnica legislativa do projeto, nos termos. do parecer do
Rielator, !Deputado Ronaldo Oan,ooo.
Na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio a. proposição foi rejeitada, de
acordo çom o parecer do Relator, Deputado
João Alberto de Souza.
:m o relatório.

liI - Voro do Rc!la.tor
O projeto sob análise reduz a receita
d06 :l!:stados indlli!trlais com a 1renção proPosta. .A proposição é, portanto, inconvenlente. A iJOSSibilidade da União conceder
I.!Ien~1ie~ Impostos estaduais é uma excresCência. "o apoio ao desenvolvimento
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regional há de ser feito oom recursos federais e não com recursos de outros Imstados depauperados pelo centralismo fiscal.
Aissim, por prejudicar as finanças dos 1Estados industriais, manifesto-me pela rejeição do Projeto de Lei n.o 95, de 1900.
Jl: o voto.

Sala da COmissão, 19 de novembro de
1984. - Irajá ROOrigues, Relator.

m - Parecer da. Cimtissão
A COmissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro
de 1984, opinou, unanimemente, pela rejeição do Projeto de Lei Complementar n.O 95,
de 1983, do Sr. Deputado Clarck Platon, nos
term06 do Parecer do !Relator, Deputado
Irajá Rodrigues.
iEstiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e iAécio de Borba, Vice-JPresidentes;
José Oarlos Fagundes, Luiz Baccarini, Renato Johnson, Sérgio Cruz, lbs:en de Oastro, Nyder BarlbOsa, Fernan<j.o lMagaliheãs,
Walmor de Luca, Irajá RJodrlgues, elhristovam Ohiaradia e Luiz setai~.
Sala da 'Comissão, 21 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - Irajá Rodrigues, Relator.
'DEOR'ETO 'LEGlILSiLATlVO
N.o lUZ-C, ~ 1981
Emenda do senado ll;O !PrOjeto de iDecreto Legislativo n.o 102-iR, de 1981, que
"aprova o texto dO Acordo de ()oooperação Científica e TecnO'lógica. entre o
Governo da República. Federativa do
Brasil e o Governo da República. da. Colômbia, assinado em Bogotá, aos 12 dias
do mês de março de 1981".
(As C<lmissóes de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Ciência e Tecnologia.)
O Congresso Nacional decr,eta:
Art. 1.0 IFica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica
entre o GOverno da República Federativa
do Brasil e o Governo da RJepública da 00lômbia, assinado em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. 2.0 lEste Decreto ~gislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
l'IR().JET() iDE

ElMEN'DA DO SENADO

n.o

Ao Projeto de Decreto Legislativo
41, de 1981 (n.o 102/81, na Casa. de ori-

gem), que "aprova o texto do A.oordo

de Cooperaçãa Científica. e Toonólógica entre o Governo da lRepública Fede-

rativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia., assinado em Bogoa 12 de março de 1981".

tá,

N.o 1
(OOrresponde à Emenda n.O 1 - ClRE)
O art. 1.0 do Projeto passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
"hrt. 1.0 .........•..................
Parágrafo único. Quaisquer atos ou
ajustes complementares de que possam
resultar revisoo ou modificação do presente AIcordo, ficam sujeitos ,à aprovação do Congresso Nacional."
senado Federal, 4, de dezembro de 1984.
-Moacyr DaDa, Presidente.

Dezembro de 1984

SIN(mSE

PROJETO DE DEORElTO LEGISLATIVO
N.o 41', DE 1981 (SF)
(N.o 102-18, tie 1981, na
Câmara dos Deputados)
'lAprova o texto do Acordo de COOPeração Científica e Tecnológica entre o
Governo da República. Federativa do
Brasil e o Governo da. República da
Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de
março de 1981".
Lítio no expediente da se&São de 06/11/81,
e publicado no DON (Seção lI) de 07/11/84.
Distribuído às Comissões de Relações Exteriores, Educação e Cultura e de Finanças.
Em 13/9/84, foram lidos os seguintes Pareceres:
N.o 472/84, da Comissão de Relações Exteriores, relatado pelo Sr. Senador Amaral
peixoto, pela aprovação do texto na forma
da Emenda n.o l-CRE.
N.o 473/84, da Comissão doe Constituição e
Justiça, relatado pelo Sr. Senador Pass06
iPôrto, favoravelmente.
N.o 474/84, da Comissão de Educação e
Cultura, relatado pelo Sr. Senador Alvaro
Pias, favorável à Emenda n.O 1, Substl.tutiva.
N.o 475/84, da Comissão de Economia, relatado ;pelo Sl'. Senador .rorg.e Kalume, pela ,aprovação do texto, do que dispõe o IDL
n.o 41/81.
Em 13/9/84, aguardando inclusão Ordem
do Dia.
Em 26/11/<'314, é incluído Ordem do Dia,
discu.ssão turno único.
Em 27/11/84, é aprovada, com emenda.
Em 27/11/84, é lido o Parecer n.O 822/84,
da OR, relatado pelo senhor Senador Jorge Kalume, 'apresentando 'a redação final
da Emenda do Senado ao Projeto.
Em 27/11/84, ,agual"dando inclusão em
Ordem d'Ü Dia.
Em 30/11/84, é incluído em Ordem do
Dia, discu.ssão turno único redação final da
emenda do senado ao Projeto. Aprovada
a redação final.
A Câmara d06 Deputados com o Ofício
n. o SM/473, de 4/12/84.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 142-A, lÜl 1984
(Do Sr.Geovani Borges)
Dá nova redação ao li 1.° do art. 4.°
da Lei Complementar n.o 26, de 11 de
setembro de 1975, que alterou dispo!l1tivos da legislação reguladora do PISPASEP; tendo pareceres: da. Comissão
de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade, juricIicidade e técnica
legislativa; e, das Comfs9ões de Serviço
Públioo e de Finanças, pela a.provação.
(Projeto de Lei OOmplementar n.o
142, de 1984, a que se referem os pareceres.)
O COngre.s.so Nacional de<lreta:
Art. 1.° O § 1.° do art. 4.° da Lei Complementar n.O 26, de 11 de ootembro de
1975, passa. a viger com a segulnte !l'edação:
.
"Art. 4.°
§ 1.0 OCorrendo casamento, divórcio, exoner,ação au demissão de cargo
público no ,regime estatutário, aposentadoria, transferêncla para a reserva
remunerada, reforma ou invalidez do
tl.tular da conta individual, poderá ele
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!I'eCeber o respeetivo saldo, o qual, no
caso de morte, será pago a. seus dependentes, de acordo com a legislação da
previdência social e com a legislação
espeeíflca dos servidores civis e militares ou, na falta daqueles, ·aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.

"
Art. 2.0 Esta Lei Complementar entra.
em vigor na. data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
com as disposições conlubsta.nciadas n,a Lei Complementar n.O 26,
de 11 de setembro doe 1975, que unificou o
!Programa de ]ntegração Social (PlS) e o
Programa. de Formação do Patrimônio do
servidor Público (PASEP), no caso de casamento do beneficiário, poderá ele, querendo, retirar o saldo de sua conta individual.
Cremos, entretanto, que também no caso
de divórcio deverá ser facultado ao participante <lo PIS-PASEP utilizar o numerário
depositado ellli seu nome, eis que, nessa
oportunidade, o casal que se separa definitivamente necessita, tanto quanto no casamento, de recm-sos para atender às despesas extraordinárias próprias daquela situação.
Aiém disso, outra hipótese a ser levada
em CO'.lUl1deração é ,a da demissão ou exoneração de servidor público sujeito ao regime
juridico estatutário. Enquanto o servidor
regido pela legislação trllibalhista conta com
os lt'ecurllOs do Fundo de Ga:rantia do Tempo de Serviço, o estatutário que perder o
empregx> fica literalmente ao desamparo,
sem ter direito àquele instituto indenizatório. l1: justo, portanto, que, no caso em foco,
possa socorrer-se do saldo existente na conta em seu nome do PI8-iPASEP.
A proposição procura contemplar ambas
as hipóteses, para esse efeito preconizando
nova redação para o § 1.0 do art. 4.0 da Lei
'COmplementar n.o 26175.
Sala das sessões, 2,7 de março de 1984. Geovani Borges.
Em consonância

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI COMPl-tEMENT1\R N.o 26,

DE 11 DE SErEMBRO DE 197á
Altera. di!JP(tSições da. Legislação que
regula o Programa. de Integração Soeial (PIS) e o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor 'Público
(PASEP).
Art. 1.0 l\. partir do exereício financeiro
a iniciar-se em 1.0 de julho de 1{}76, serão
unificados, sob a denominação do PffiPASEP, os fundos constituídos com os reoursos do !Programa de Integração Social
- PIS e do Programa de Formação do iPatrimôIúo do servidor Público - PASEP, instituídos pelas Leis COmplementares n,os
7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro
de 1970, respectivamente.
ParJi,glr.afo único. A unifiQação de qUie
ttata este artigo não ·afetará os saldos das
contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 4.0 As importâncias creditadas nas
contas individuais dos participantes do
PIS-!PASEP são inalienãve1s, impenhorávelll

e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulare.s.
§ 1.0 OCorrendo casamento,aposentadoria, traIL3ferência para a reserva remunerada, reforma. ou invalidez do titular da
conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será
pago a seus dependentes, de acordo com a
legislação da Previdência Social e com a
legislação espedfica de servidores civis e
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titul'ar, nos termos da lei civil.
§ 2.0 será facultada, no final de cada
exercício financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das
parcelas correspondentes aos créttitos de
que tratam as alínea:s b e c do art. 3.0 •
§ 3.0 Aos participantes cadastrados há
pelo menos 5 (cinco) anos e que recebam
salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco)
l'ezes o respectivo salário minimo regional,
será facultada, lliO final de cada exercício
financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual lliO do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas
as disponibilMades de suas contas individuais.

PARECER Dl\. OOMISSAO DE
CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA
I - Relatório
O Projeto de Lei Complementar em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado Geovani Borges, preconiza a ampliação das
oportunidades de resgate de saldos do PISPASEP, no sentido de incluir também os
casos de divórcio e de demissão de cargo
público regido por norma estatutária.
A proposição agora vem 'a ,esta Comissão
para seu exame na preliminar.

U - Voto do Relator
O projeto está vazado em texto fluente e
de acordo com a boa técnica legislativa.
Por outro lado, não fere o ordenamento jurídico do Pais e tampouco implica aumento
de despesa como decorrência da medida, o
que significa sua harmonia com as disposições constitucionais restritivas da iniciativa parlamentar.
Por tudo isso, o nosso voto é no sentido
de acatamento da proposta como apresentada, até porque tem ela o significado maior
de atualizar a legislação citada e mesmo
aperfeiçoá-la. Destarte, concito os meus nobres pares a secundar o projeto, aprovandoo nos termos regimentais.
Sala da Comissão, 15 de maio de 1984. Brabo de Carvalho, Relator.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e .Tustiça, em
reunião ordinária de sua Turma "A" realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei Complementar
n. o 142/84, nos' termos do parecer do' Relator.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Leorne Belém, Presidente; Gorgônio
Neto e .Tosé Tavares, V1ce-Presídentes; Armando Pinheiro, BQnifácio de Andrada,
Djalma Bessa, EmaniSátyro, Hamilton Xavier, Nílson Gibson, Osvaldo 'Melo, Rondon
Pacheco, Arnaldo Maciel, Bra,bo de Carvalho, EgidioJ'ererira Lima, V$lor Giavarlna, Gomes (la Silva, FranciscO Amaral e
Wagner Lago.

15821

Sala da Comissão, 15 de maio de 1984. Leome Belém, !Presidente - Brabo de Carvalho, Relator.
P1\RECER DA COMISSAO DE
S'ERVIÇO PÚBLICO
I - Relatório
Com o presente Projeto de Lei Complementar, o nobre Sr. Deputado Geovani Borges deseja que o parágrafo 1.0 do art. 4.0 da
Lei Complementar n. o 26, de 11 de setembro
de 1975, tenha nova redação, incluindo-se
no mesmo a ocorrência de divórcio ou exoneração ou demissão de cargo público no
regime estatutário.
Alega o ref,erido parlamentar, em sua justificação que, da mesma forma em que é
facultado ao Servidor Público ou o trabalhador, segundo a Lei Complementar n.O 26,
de 11 de setembro de 1975, beneficiário do
P A8EP ou do PIS, a ,retirada do saldo de
sua conta individual, no caso de divórcio
deverá ser igualmente facultado aos mesmos, a retirada do saldo então existente em
sua conta, pois quando ocorre a separação
definitiva do casal, tanto quando no casamento, serão necessários os recursos destinados a atender às despesas extraordinárias próprias de tal situação.
Argumenta ainda o nobre autor que
outra ~hipótese a ser considerada, é a da
demissão ou exoneração de servidor público
sujeito ao regime jurídico estatutário, que
não conta com o Fundo de Garantia do
do Tempo de Serviço instituído para os regidos pela Consolidação da.s Leis do Trabalho.
Na verdade, julgamos que há justa procedência no pleito do nobre .Deputado Geovani Borges, tanto na s,eparação efetiva do
casal como no desemprego do servidor regido por estatutos, as perspectivas são realmente de dificuldades. Para os primeiros
trata-se de reorganização de sua vida. Para
os segundos, são momentos sombrios até
que nova oportunidade se lhes ofereça.
11 - Voto do Relator
Pelo exposto, manifestamo-nos de acordo
com a proposição ora examinada, votando
pela sua aprovação.
Sala da Comissão, de junho de 1984. Nosser Almeida, Relator.

In - Parecer da Comissão
A Comissão de Serviço Público, em sua
r,eunião ordinária realizada em 27 de junho
de 1984, opinou, por unaIúmidade, favoravelmente ao Projeto de Lei Complementar
n. O 142/84, nos termos do parecer do Relator.
Compareceram os Senhores Deputados:
Renato Vianna, Presidente; MYrthes Bevilacqua, Vice-Presidente; Nosser Almeida,
2. 0 -Vice-Presidente e Relator; Francisco
Pinto, .Torge Leite, Gomes da Silva e !Paes
de Andrade.
Sala da COmissão, 27 de junho de 1984.
- Renato Vianna, Presidente - Nasser Almeida, Relator.

PARECER DA OOMISSAO DE FINANÇAS
I -

Relatório

De autoria do nobre Deputad.o Geovani

Borges, o presente Projeto de Lei Complementar tem como objetivo ampliar as oportunidades de resgate dos saldos do PISPASEP, no sentido de beneficiar também os
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divorciados e demitidos de cargos públicos
regidos pelas normas estatutárias.
Justificando sua proposição, o ilustre parlam'IIDtar afirma que "o casal que se separa
definitivamente necessita, tanto quanto no
casamento, de recursos para atender às despesas extraor<lináriaG próprias daquela situação", da mesma forma que "o estatutário
que perde o emprego fica literalmente ao
desamparo, sem ter direito a qualquer instituto indenizatório".
Examinado pela Oom~ão de Constituição e Justiça, o projeto em exame recebeu
pa·recer pela constitucionalidade, juridlcidade e boa técnica legislativa, competindo
a esta Comissão opinar sobre o mérito da
matéria.
Entendemos que as hipóteses de utiligação dos saldos do PIS-PASEP contemplados
pela proposição em tela, além de justas,
não acarretarão qualquer transtorno financeiro aos referidos programas, eis que os
novos beneficiários não representam número excessivamente grande.
fi - Voto do Relator
Pelo exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar n.o 142, de
1984.

-

Sala da Comissão, 14 de novembro de 1984.
José Carlos Fagundes, Relator.

UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro
de 19'34, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n.o
142/84 do Sr. Geovani Borges - nos
termos do parecer do Relator, Deputado
José Carlos Fagundes.
Estiveram presentes. os Senhores D.eputados: Luiz Leal, Presid,ente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagundes, Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Iraj á Rodrigues, Christovam Chiaradia e Luig S'efair.
Sala da Comissão, 21 õ!e nov,embro de
1984 - Luiz Leal, Presidente - José Carlos
Fagundes, Relator.
PROJETO DE MSOLUÇAO
N.o 172-A, de 1984
(Do Sr. Abdias do Nascimento)
Cria a Comissão do NegrO'; tendo parecer da Mesa pela aprovação.
(Projeto de Resolução n.o 172, de
1984, a que se refere o parecer.)
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.0 Fica criada, na forma do art. 30
do Regimento Interno .da Câmara dos
Deputados, a Comissão do' Negro, composta
de 11 membros, com número igual de suplentes.
Parágrafo único. Esta Comissão terá vigência até 13 de maio de 1988.
Art. 2.Q A Com~ão do Negro compete
pesquisar, investigar e documentar a situação em que se encontra a comunidade afrobrasileira nesses anos decorridos após a lei
abolicionista de 13 de maio de 1988, no que
diz respeito às suas condições de emprego,
moradia, saúde, alimentação, renda, organi:Ilação famíliar, educação, religião, mobílidade social, participação política, produção
artistica e cultural. Compete-Ihe ainda, avaliar os obstáculos e outros empecilhos à
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plena realização humana e de cidadania
brasileira dos descendentes dos africanos
escravizados em nosso País, no decorrer do
período pás-abolição. Compete-lhe por fim,
propor medidas atinentes ao resgate da. história, e respeito à identidade étnica e cultural dos negros e das mulheres negras do
Brasil.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Esta é a década do centenário da abolição
da escravatura; este é () momento em que
se caminha, no Brasil, para a construção
de uma democracia ef,etiva e orgânica, com
a participação d,e todos os segmentos, classes e estratos sociais. ];J chegada, portanto;
a ocasião de examinarmos os ganhos sócioeconômicos, cívicos e culturais dos negros,
descendentes daqueles africanos escravizados, libertos juridicamente a 13 de maio de
1888.

Para melhor penetrarmos e compreendermos a realidade atual é oportuno evocar
alguns fatos da nossa história. Primeiramente, lembremos que a construção de um
país chamado Brasil coube quase que exclusivamente aos africanos escravizados. A tarefa de edificar a estrutura econômica e
material deste País continental significou o
holocausto de milhões de vidas africanas.
Desde a fundação da oolônia do Brasil em
1500, até hoje, os africanos e s,eus descendentes têm sido a maioria da nossa população. O Brasil tem a malor comunidade
negra fora da Afrlca; é o maior País negro
do mundo, com a única exc,eção da Nigéria.
E assim foi se desenvolvendo o Brasil, o
escravo africano criando, produzindo, alimentando toda a riqueza dessa terra ,enormemente abundante, riqueza que o senhor
português e seus descendentes s-e apropriaram com exclusividad,e.

Dessa forma, '0 Brasil se cristalizou numa
soci,edade onde uma minoria de' origem
européia tem manUdo, através de séculos,
o monopólio do poder, do bem-estar material, da educação e do prestigio ~ocial.
Uma estrutura e uma estratégia de dominação racial tão bem estabelecida, tão eficaz; e poderosa, que tem conseguido p·ermanecer inalterada através de todas as transformações sócio-políticas e econômicas do
Pais. Houve 'O período da Colônia, de 1500 a
1822; em 1822 se estabeleceu o Imp.ério independente do Brasil, que durou até 1889,
quando as forças militares proclamaram a
República. Para o escravo, porém, estas mudanças nada significaram; de nenhuma forma alteraram a sua situação.
Os negros trouxeram da Africa a força
do seu espírito, das suas instituições sócioeconômicas e politicas, da sua religião, arte
e cultura.
O exemplo mais formidável dessa realidade histórica é o da República dos Palmares, um estado africano que resistiu de
1595 a 1695: um século inteiro de luta armada .contra as campanhas portuguesas,
holandesas e brasileiras de exterminio. Era
uma força unida de muitos quilombos, somando maís de 30 mil africanos, vivendo as
tradições e a dignidade de seus avós.
Esses africanos, fora da existência convencional da sociedade colonial, praticavam
a verdadeira abolição da escravatura, junto
com seus irmãos e irmãs. Mas a abolição
formal e juridica da 'escravidão foi meramente um jogo de interesses econômicos
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com a Grã-<Bretaooa. A lei do 13 de maio
de 1888, a última em todas as Américas a
abolir a escravidão legalizada, somente assegurou a continuação da escravidão de
fato. Esta escravatura de fato tomava diversas formas, mas, basicamente se incorporava na expuisão do ex-escravo, a grande
maioria do povo brasileiro, do mercado de
trabalho chamado "livre". Aqueles que haviam construído o pais, e aos seus filhos,
foram negados os mais básicos elementos
de subsistência. Milhões de negros foram
criminosamente jogados, nas ruas ou nos
campos, à fome, à degradação e à morte
coletiva.
Seus lugares no mercado de trabalho foram ocupados pelos imigrantes brancoeuropeus.
A história e a teoria econômica brasileiras, convencionais, escritas por brancos, dirão que estes imigrantes europeus vieram
para o Brasil a fim de satisfazer uma "necessidade econômica" de mão-de-obra. A
análise rigorosa cientifica, porém, e os irrefutáV'€is documentos históricos da época,
mostram que o verdadeiro motivo do subsidio oficial a essa onda de imigrantes
brancos era o de embranquecer a população. Já que o ex-escravo se tornara cidadão,
o Brasil se tornava ine.gavelmente um País
negro; circunstância que a elite dominante
branca não podia tolerar. As teorias cientificas da época dizia que o negro "permaneceria para sempr·e como motivo básico da
nossa inferioridade como povo". Era necessário acabar com ele. E assim começa o
genocidlo, nesse século, do povo negro do
Brasil, de duas maneiras; através da liquidação fisica, (falta de moradia, desemprego), inanição, doença não atendida, e brutalidade policial; mais sutil é a operação da
miscigenação compulsória. Esta política demográfica, pregada cnmo ideal social pelas
camadas dominantes, dita que o cidadão
brasileiro atinge os direitos civis e humanos,
ascensão na ,escala sócio-econômica, enfim,
a sobrevivência física, somente na medida
que ele atinja as características do branco,
na cor da pele, nos traços somáticos e no
comportamento social, não importando sua
competência profissional, seu caráter ou inteligência.
Se um negro pfletende que seu filho conquiste oportunidades na sociedade brasileira, ele o intercasará com uma branca (ou
ela com um branco), para "melhorar a raça" tornando-a mais clara.
Até hoje, a lei que regula a politica brasileira de imigração <Hta a preservação das
"mais desejáveis características da nossa
ascendência européia". E nas publicações
oficiais do Ministério das Relações Exteriores, o .contingente africano é sistematicalnente diluído, quando não completamente
oJ:ílitJel'lado, como se .colWtata no volume
Brasil 1966, editado em inglês pelo Itamarati, o qual, sob o item "Características da
População", afirma:
"Oor: A maioria da população brasileira é composta de brancos, a porcentagem de pessoas de sangue misto diminuta."
No mesmo volume, na página anterior,
sob o tópico "mortes", encontramos a seguinte informação:
"Como conseqüência dos mais baixos
padrões de vida e de higiene dos grupos negro e, mulato, sua taxa de mortalidade é maís alta que a dos brancos."
Aqui temos, nas palavras do próprio criminoso, a consignação da tentativa do crime perfeito. A massiva entrada de imi-
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grantes europeus s.e aliou uma política sIstemática de impor uma compu18ão social
para mlsclgenar, ·embranquecer a popula'ção. Ao mesmo tempo, as massas negras foram abandonadas às mais pobres e imposslvels condições de vida, do que l'esultou
uma altíssima taxa de mortalidade. Resultado: uma população progressivamente
mais branca, sobretudo nas áreas urbanas
do Sul do País. Contudo, a imensa maioria
da população brasileira, confinada nas
áreas rurais e nas fa-velas, eo!rtlços, alagados, mocambos e conjuntos r~sideneia,is urbanos, continua negra.
O processo dogEmOcidio não se limiJta
apenas à 'destruição física do negro. segundo o Dicionário Escolar do Professor, o genocidio consiste também na "recusa do direito de exiSltência a grupos humanos inteiros, pela ... desinte;graçáo de suas instituições sociais, culturais, lingüistloos e d~
seus sentimentos nacionais e :religiosos".
Este ooncelito do gCiIlocidio, internadonalmente estabel:ecido atTavés de várias medidas da ONU e d8J comunddade Internacional
aplica-se pel'feitll!menrte à siltuação do povo
negil'O no Brasil. TffiZido acorrentado da
Afrlca, num processo escravista em que
cenrOOnas de milhões de vidas humanas foTam Impiedosamente extinguidas, oafricano viu. suas línguas e cuJ,turas proibidas e
extermmadas, num processo de imposição
vwlenta das nomnas de cuil:tura européia.
Esse esmagamento da língua, religião, artes miati'Vas e outras manifestações culturais africa.nas, tomou-se uma dimensão básica da educação de nossas crianças.
As falsas premissas racistas da "ciência"
eurQPéia de o11l:gem dM"Winista são bem conhecidas..Definem o africano como organicamente mferior, solapando todo o processo hiJStórilCo <africano pré-oolonialista. Roubam aos pOVO\S negros o protagúnismo de
todo o SieU paasado de grandi'!S civilizações
e avan~!I tecnológicos 8Jllteriores à invas~
-do contl?ep.te pel?s europeus. Negam à.s
suas religdoes e sImemas de pensamento
q}lalquer conteúdo miOSÓfdco ou epistemológico. Estas pl1emissas eurocentristas são
repl'Oduzidas diariamente nalS salas de aula
de nossas escolas. A crianl}tlI .negra aprende
a au1ioqreprezar-se, tan1io ,a si mesma como
aos paIS e antepassados. Nunca se vê retratada no material didártico como ser humano, nem sua familia como famílLa humana, com sua própria beaeza e rp:rotago~ismo ~oci3;l, econÔ1l1lico, cultural e histórICO. Naoha margem de dúvida: o 'Proces&? de_ esmagamento, ridicularização, folclonzaçao e domerciali21aç'ão das culturas afriC8Jllas: sobretudo M :reUglosas, ;rm Blt'asil
constitui um ato fl3lgrante de genocídio.
O supremacismo branco no Brasil criou
instrumentos de domdnação !racial muito
s~tis e SOfJ.sl:ioodos para masc!lil'ar esse processo. genO'Cida. O mais efetivo deles se
con~tui no mito da "democracia raci!lJl".
Aqm temos t3llvez a. mais importante diferença en~e os sistemas çle domínação allglo-amerIc~no e luso (ou: híspano) americano. O mlito da "democracia racl!lJl" mantém uma fachada des:ptsttlldora que oculta
e disf,arça a realidade de um racismo tão
violento e tão destrutivo quanto aqu€\!e dos
Estados Unidos ou da Afrlca do Sui. E é
este ~ael:smo q1!-e a Oomh9são do Ne~ haverá de investi,gar e oombllJter através do
esclarectm~nto da opfnião Pública e de propostas l~gISlllJtivas. Não se _resolve problemas utilIzando-se do método do avestruz:
o método de ignorar a :realidadi'! concreta
metendo a cabeça na areia.
. ,Somente construiremos uma efetiva e democrá;tlca igualdade étnica em nosso Pais
recusando a cumplicidade com a mentirá
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e os falsos "alores, e desvelando o !I'OSto da
verdade racial que preside nossas relações
sociais.
Sala das Sessões, 23 de maw de 1983. -Abdias Nascimento.
LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMlSSOES PERMANENTES

RESOLUÇAO N.O 30, DE 31 DE
OUTUBRO DE 1972
Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados
TíTULO II

Dos órgãos da Câmara
CAP1'rULO II

Das Comissões
SEÇAO III
Das Comissões Temporárias
Al't. 30. As <?omissões 'I1emporárias são:
I - Especiais;
rI - de Inquérito;
lU - Externas;
IV - Mistas.
PARECER DO SENHOR
1.0-VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o presente Prbjeto de Resolução,
pretende o nobre Deputado Abdias do Nas~
cimento criar, na forma do art. 130 do Re...
gimento Interno, a Comissão EspecLa\! do
Nlegil'O, coIDIposta de 0IIl2le membros, com
vigência !!ité 13 de maio de 1988.
Oompeti.rá à Comissão pesquisar, investigM' e documentar a situação em que se
encon~a a comunidade afro-brasileira após
a lei abolicionista, de 13 de maio de 1888,
no que diz respeito às suas condições de
emprego, moradia, saúde, alimentação,
'renda, Ol1gallÍzação famillaT, educação, religião, mobilidade social, participação política, produção artística e cul,tural, aVRliar 00 obstáculos e outros empecilhos à
plena realização humana e de c1dadan!a
braslleWa dos descendeI!ltes dos africanos
escravizados em nosso Pais, n'O decorrer do
;período pós-abolição e propor medidas atinentes 8JO resgate da história, e respeIto à
identidade étnica e cultural dos negros e
das mulheres negras do Brasil.
Dentre as inúmeras justificações ofereoida.s sobre a matéria, il'essaltamos:
- esta é a década do centenário da abolição da escravatul'a e se cam1nha no Brasil (palra a construção de uma democracia
efetiva e orgânica, com a. paTticipação de
rodos os segmentos, classes e estrlliros sociais;

- a tllJrefa de edificar a estTutura econômica e mllJterlal do Brasil coube quase
que exclusivamente aos africanos escravizados e signifdcou o holocausto de milhões
de vidas africanas;
- desde a fundação da Oc>lônia do Brasil, em 1500, até hoje, os africanos e seus
descendentes têm sido a maioria de sua
ipopulação, constituindo a maior com~a··
de negra fora da Africa e o maior pais
negro do mundo, depois da Nigéria;
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- foi o Brasil se desenvolvendo com o
escravo afIJicano criando, produzíndo a riqueza da ,telTa abundante, riqueza esta de
que o senhor português e seus descendentes se wpropriaram com exclusividade, cristalizando-se (} Brasil n'uma sociedade onde
a minoria de origem européia tem mantido, através dos séculos, () monopólio do
pode1r, do bem-estar martenal., da educação
e do prestígio social, através de uma estl;'1ltur,!l e ,uma estrSJtégia de dgminação raClal tão bem estabelecidas tao e.fdcazes e
poderosas, que têm conseguido permanecer inalter3ldas por ttodas as transformações sócio~lítico-'econômica-s que o Pais
passou;
- houve o periodo da Oolônia, de 1500 a
1822; em 1822 se esta.beleceu o Império independente do Brasil, que durou até 1889,
qua~do as forças militares proclamaram a
Republica. Para o escravo, porém estas mudanças nada significaram; de' nenhuma
forma alteraram sua situação;
- os negros trouxeram da Africa a forç!I- de se~ espírito, d~s. suas instituições sóClo-eeonômicas e. pohticas, da sua religião,
aooe e cultura, cujo exemplo mais formidável é o da República dos Palmares, um estado africano que a:esistiu um sécuio inteiro de luta armada contra as campanhas
POl.'tugu~sas, ho~andesas e brasileiras de
extemtinio. Era uma força UIIlida de muitos quilombos, somando mads de 30 mil
africanos, vivendo as tradições e a dignidade de seus avós;
_ a abolição ,fomnal e jurídica, da escravidão foi meramente um jogo de in·teresres econômicos com a Grã-Br€ltlLnha. A Lei
de 13 de maio de 1888, a última em todas
as Américas 'a abolir a escravidão legalizada, somente assegurou a continuação da
escravidão de fato;
- esta escra.vatura de fato tomava diversas formas, mas, bas;lcamente, se incorporava na eJq>ulsãio do ex-escravo, a ·grande maioria do ,povo brasileiro, do mercado
de tl'abalho livre;
- àqueles que haviam construido o País
e .8JOS seus filhos, foram negllidos os mais
básicos elementos de subsistência. Milhões
de negros foram criminosamente jogados
nas ,ruas e nos campos, à fome, à degradação e à mOl'te coletiva;
- seus lugares no mercado de trabalho
fOllam oclLpa,dos pelos imigrantes brancoeuropeus;
- os irrefutáveis documentos históricos
da época mostram que () verd8Jdeiro mo,tivo do subsidio oficial a essa onda de imigrantes brancos era o de embranquecer a
população, já que o ex-escravo se tornara
cidadão e o Brasil se tornara inega,velmente um p!lJÍs negro, circunstância que a
elite dominante branca não podia tolerar;
- as teorias científicas diziam que o negro permaneceria para sempre como motivo básico de nossa inferioridade 'Como povo, devendo ser eliminado de duas maneiiras: ll;través da liquidação física - falta
de moradia:, desemprego, inanição, doença
nãoa1iendida e brutalidade policial; mais
sutil é 'a operação da micigenação compu18ÓTia;
- esta politica demográfica - pregada
como ideal social pelas camadas dominantes, dita que o .brasileiro a,tinge os dj,reitos
civis e humanos, ascensão na escala sócioeconômic'a, enfim, a oobrevivêlIlcia. fls,lca,
so~ente na medida em que ele atinja as
características do branco na cor da pelo
nos traças somáticos e no com:porlamentó
sacia\!, não importando sua competênci:l.
profissional, seu ctllráter ou inteligência;
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- se um negro pretende que seu filho
conquiste oportunidades na sociedade brasileira, ele o intercasará com uma branca
(ou ela com um branco), para "melhorar a
raça", tornando-a mBlis clara.;
- ainda hoje, a lei que regula a política
brasileira de imigração dirta a preservação
das "mais desejáveis caraoterísticas da
nossa ascendência eUI'Qpéia". E, nas publicações oficiais, o contingente afric'anO' é
silStematicamente diluído, quando não completamente obUterado, como se vê no volume "Brasi,l 1966", editado em inglês pelo
It3lma1'ati, o qual, .sob o item "Características da população", afirma:
"Cor: la maioria da 'POpulação brasilei1'a é composta de brancos, a percentagem de pessoas de sangue misto diminu.ta."
No mesmo volume, na página 31nterior,
sob o tópi<:o "morotes", encontra-se a seguinte informação:
"Como conseqüência dos ma,is baixos
padrões de vida e de higiene dos gru,pos negro e mulato, sua taxa de mortaUdade é mais alta que a dos brancos."
Aí está 31 consignação da tentativa do
crime perfeito: à maBiliva entrada de imigrantes europeus se aliou uma política sistemá:tica de impor uma compulsão social
p!lll'a miscigenar, embranquecer a população enquanto as ma.ssas negras foram
abandOlIladas às mads pobres e impossíveis
condições de vida, do que resul'oou uma altíssima taXia de mOl.'talidade;
_ segundo o "Dicionário Escolar do Professor" o -genocídio consiste tamwm na
"J:1eCusá do direito de existência a grllUl'Os
humanos inteiros pela... desintegração de
suas instituições sociais, culturais, lingüísticas e de seus sentimentos nadonais e religiosos". Este <:onceito de genocídio, interIllwonaJmente estabelecido através de vá.m'8S medidas da ONU, aplica-se à situação
do ;povo negro no BrasLl. 'Ilrazido aoorren:flado da Africa, num oprodasso escravista
em que mHhões de vidas humanas foram
ímpiedosamente emInguidas, o afr.ioo.no
viu suas línguas e oultu.ras proibidas e exterminadas num processo de imposição violenta das normas de cultura européia. Esse
esmagamento da. língua, religião, artes criativas e outras manifestações cuLturais africanas, tornou-se uma dimensão bãsica negativa da educação l1a criança negra;
- as falsas ;premissas racistas da "ciência" européia de origem darwinlsta são
bem conhecidas. Definem o africano como
organicamente infe.rior, solapando todo o
:processo histórico Slfricano pré-colonialista. Roubam aos povos negros o protagomsmo de todo o seu passado de grandes civilizações e avanços tecnológicos anteriores à invasão do Continente Africano peios europeus. Negam àll suas religiões e sistemas de pensamento qualquer conteúdo
fi,losófiClO ou epistemológico. Tais ~remissas
eurocentl'lstas são ·reproduzitlas diaTi,amente nas saJas de aula de nossas esoolas. A
criança neg>ra aprende a autodespremr-se,
tanto a si mesmo <:orno aos pais e antepasswdos. NUIIlca se vê retratada no material
didá1Jco como ser humano, nem sua f.amília <:orno familia humana, com sua <própria; bel€'2la e prota-golll1smo social, econômico, cuLtural e histórico. Não há margem de
dúvidJa: {) processo de esmagamento, Tidicularização, folclorizaç:ã;o e comerciali2'lação
das culturas 'africanas, sobretudo as religiosas, no Brasil, constitlLi ato flagrante de
genocídio;
- o supremacismo branco no Brasil criou
instrumentos de dominação !l"acial muitó
sutis e sofisticados para mascarar esse pro-
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cesso genocLda. O mais efetivo deles se
constitui no mito da "democracia racial",
que mantém uma fachada despistadora
que oculta e disfarça a ,realidade de um
racismo violento e destrutivo.
- é este l1aci.smo que a Oomissão do Negro haverá de in:vestigllir e combater através do esclarecimento da opinião pública
e de propostas legislllltivas.
- somente sea-á constmida uma efetiva
e democrática igualdade étnica no País, recusando-se a cumplicidade com a mentira
e os faloos valores e desvelando o rosto da
verd!!l;de racial que preside nossas relações
sociais.
A argumentação of,e,recIda pelo insigne
representante da raça negra é, de fato, incontestã'Vel.
O Presidente Abrahan Lincoln, célebre e
inquestionável ootadista no1'te-americano,
antiescravoorata, no resguardo doprincípio básico de que "todos os homens foram
criados iguais" enfrentou, com firmeza, o
dramátioo episódio da Guel.'ra da secessão,
que reuniu, naquele pais, no período de
1861 a 1865, portanto tre~e anos antes dá
Abolição da Escravatura no Brasil, onze
Estaídos <:onfederados contra a União, representada pelos Estados notistas.
Nessa luta armada, praticamen1Je corpo
a <:orpo, partictpaTam quartro:miJhões de
homens, dos quais seiscel!lJtos e' cínqüenta
mil perderam a \'ida.
O Presidente preferiu leV'ar a nação a uma
guerra fratricida, perdendo centenas de
milhares de seus melhores jovens, a abdicar de suas convicções em ·relaç·ão aiOS direitos humanos.
As palavr:as eternas pronunciadas por
Linooln, em breve discurso diante do túmulo de milhares de soLdados, mortos na Batalha de Gettisburg, peç.a literária perfeita em sua síntese, dá quaJ extraímos algumas !palavras, merecem reflexão, a saber:
"Há 87 anos, nossos ,pais criaram
neste continente uma nova nação, concebida na liberdade e dedicada à prolpOSição de que todos os homens são
'Criados Iguais.
A:gora est3lmos empenhados em uma
g>rande guerra civil, pondo à prova. se
esta nação ou qualquer OUJtra concebida desta maneIra e consagrada a esta
proposição pode durar.
Reunimo-nos em um grande campo
de batalha desta guerra como lugar do

der.radeiro descanoo daqueles que desua vida para que esta nação ;possa viV'el".

il'anl

O mundo não ;prestará muita ate:lçãio, nem recordará por muito tempo ;)
que aqui dissemos. Mas não esquecerá
Illunca o que aqui fizeram esses homens.
Somos antes nós, os V'ivos, que devemos comprometer-nos aqui a <:onsagra:r-nosa esta taref,a - ainda in<:onclusa - que eles com ,tanta nobreza
perseguiram até 6qui. Somos antes nós
que devemos comprometer-nos aqui à
grJl>nde ta:reta que nos espera; que desItes InOIl"tos que honramos, tomemos
uma aCiI'e5centada devoção por esta
causa w que eLes consagraram a medida <:ompleta de sua devoção; que aqui
resolvamos nós que estes mortos não
morreram em 'Vão; que esta naç.ão terã, sob a. proteltão de Deus, um renascl,men'ÍO de liberdade, e que o governo
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do ,povo, pelo ;povo e p~.ra o povo náo
desapareoerã da terra."
Estas palavras de Lincoln viverão permanentemente nos anais do homem. Ele falou
de uma idéia, de uma proposição, de um
conceito pelo qual valia a pena morrer. SUM
palavras vão nos auxiliar no entendimento
das questões que afetam, que perturbam os
individuos da raça negra em nosso País.
Lá, o Governo decidiu acabar com a terrivel nódoa da escravidão com grande senso de responsabilida'Cie, dando ao negro
condição igualitária com o branco e, para
fazer cumprir sua decisão, levou o pais a
uma guerra civil, mas sua decisão foi cumprida.
No Brasil, as coisas se passaram de maneira diferente, e faremos considerações E'llbre o assunto mais adiante.
As posteriores leis de direito civil norteamericanas não permitiram a miscigenação,
mantendo a segregação. Todavia, dentro da
própria segregação, o direito civil permitido
ao branco era o mesmo concedido ao negro.
A miscigenação, não permitindo a mistura biológica de raças, manteve a força da
etnia, que lutou pelos seus direitos como um
grupo compacto, sem qualquer gradação de
cor da pele. Lã, o indivíduo é branco ou
negro, o que não ocorreu no Brasil.
Hoje, 223 cidades norte-americanas possuem prefeitos negros, dezessete das quais
com mais de cem mil habitantes. As principais cidades. Washington, Detroit, Atlanta,
Los Ang:eles, Chicago e Newal1k. são dirigidas por executivos negros. Lá, os negros
pod,em influir na política do país, o que
também pane ocorrer aqui, pelo direito de
voto, e o racismo, como tema eleitoral, constitui uma faca de dois gumes.
Nos Estados Unidos há 213.203 empresas
negras das quais pelo meno.s 10.000 de médio e grande porte, enquanto entre nós não
se pode relacionar nem 2G nesta categoria.
Os negros norte-americanos, em termos
de int,egração, entretanto, estão mais atrasados do que os negros brasileiros. Em termos de evolução, todavia, conquistaram posições elevadas, como altos empresários, políticos, juízes, generais, grandes profissionaís liberais, e até candidato à Presidência
da República nas últimas eLeIções.
Os negros brasileiros, por sua vez, nada
conseguiram. Não existe nenhum negro em
posição de destaque na sociedade brasileira,
o que comprova. que hã entrav·es serlíssimos
a barrar-lhes a evolução. Tal fato constitui
questão social da maior gravidade, sobre o
qual o Poder Legislativo, do alto da sua responsabilidade, não deve permanecer omisso.
Por tais razões, e tratando-se de tema que
se tem constituído em verdadeiro "tabu"
na sociedade brasileira, não vejo porque, já
que o Brasil possui maturidade bastante
para discutir e equacionar todas as suas
questões por mais graves que sejam, deixar
de abordã-lo. Entretanto, devo, por estar
tratando de assunto praticamente inédito,
pedir a paciente atenção de todos, para que
possa analisar alguns aspectos - todos eles
da maior importância - sobre a permanência, d.esde a Abolição, dos individuas da raça negra nos patamares mais inferior,as de
mobilidade social da nossa sociedade.
O Brasil, nos dias de hoje, transformouse num país mestiço, num pais moreno. O
tipo étnico brasileiro é, indiscutivelmente,
o moreno, tipo étnico formado com a participação do sangue negro.
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Dirige-nos, nesse oontido, Gilberto Freyre:
"Brasileiro é brasileiramente mestiço: produto de uma mlsctgenação que
vem importando numa brasileiríssima
morenidade, já antropologicamente,
metarracial ... O Brasil é exemplo vivo - vivissimo do que seja, em escala nacional, metarracialidade. A superação do racial por um metarracial que
corresponde a uma crescente substituição, em brasileiros tipicos, dentre os
muitissimos mlscigenados, de uma consciência de origem e de situação especificamente ractais, por uma auto-identificação de lhes bastar se sentirem e
se fazerem, sentir, como socioantropologicamente brasileiros."
Os negros do Brasil e do mundo têm interesse e objetivos comuns. Não aspiram
conquistas, aspiram direitos que lhes foram
subtraidos no decorner Ide toda sua história. Só reivindicam, aqui, o direito de igualdade, o direito de participação.
O Homem Livre de Cor na Sociedade Brasileira
segundo os historiadores, eleva-se acerca
de sete milhões O: número de individuos trazidos da Africa para o trabalho escravo no
Brasil.
Assim, o africano foi transplantado de um
continente para outro, submetido a um processo terrivelmente opressivo, em que foram
destruidas sua língua e pessoa moral
(transformando em objeto, peça, coisa)
tornando possivel submetê-lo ao regime de
escravidão (exceção para os quilombolas).
O fato constitui importante dado epistemológico de nossa história. O trabalho assalariado (não instituido por esta;belecer
relação de poose com a terra) tornou-se inviável justamente porque a terra do Novo
Mundo (Brasil) tinha dono.
Assistiu-se, do século xv ao XVII, a íntensa racionalização do escravismo, vindl> a
seguir todo um trabalho ideológico destínado a convencer a população negra de que
ela nasceu para a escravidão, fato já desmentido pela ação da vida acllninistrativa e
cultural dos quilombos.
Assim, toda nossa historiografia a respeito do negro, baseia-se em premissas falsas,
criadas para enganar e destituir 613 elementos de origem afro de seus reais valores.
:Pelo censo de 1872, primeiro Censo Nacional realizado no País, havia naquele ano no
Brasil, 4.245.428 homens livres de cor,
1. 5~0. 810 escravos e 3.787.289 brancos. Estimativa, grosso modo, da importância da
população total de cor em todo o Brasil, alcançaria de 45 a 55% em meados do sécull>
XVII, cifra esta que atingui 74% no recenseamento de 1872.
Tais cifras, extraordinariamente altas, revelam o papel notável desempenhado pela
população de cor livre na sociedade brasileira, mesmo antes do aparecimento de um
movimento abolicionista.
Enquanto os escravos eram primordialmente negros, os homens livres de cor eram
majl>ritariamente mulatos.
Independentemente de época ou localização, as mulheres perfizeram dois terços dos
liltertos. Esta alta incidência de mulheres
joves libertas representava uma constante
diminuição do potencial reprodutivo entre
os escravos e um correspondente aumento
do número de mulheres em idade {ie procriação dentre os individuos livres.
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As "Cartas de Alforria" não eram a única
forma utilizada para libertação dos escravos.
Na realidade, muitos escravos eram libertados através do batismo na igreja, sem que
houvesse nenhum registro especial de sua
lIbertação, a não ser a condição anotada
no batistério dando-os como livres.
A igreja e as atitudes eram tão fortes
nesta prática, que o pai branco livre tinha
Inúmeras formas simples, à sua disposição,
para libertar seus filhos. Podia declarar no
batizado do filho que o libertava; ou ele
próprio não queren{io se compremeter, poderia fazer com que os padrinhos da criança pagassem por sua liberdade no ato do
batismo. Se isso fosse embaraçoso demais
nas relações familiares do individuo, poderia fazer com que seu filho fosse dado como
um enjeitado, tratando com amigos para
ter a criança assim declarada e batizada
como tal.
Uma vez que a lei pressupunha livres todas as crianças enjeitadas, o individuo
podia libertar seu filho removendo ·possíveis
suspeitas de paternidade.
A liberação de nascituros era apenas uma
importante fonte de acesso à classe livre
por parte dos homens de cor. Igualmente
significativas eram as iniciativas de senhores e escravos na provisão legal da IJ..berdade
através de cartas de alforria. Muitos escravos libertos receberam a'lIberdadegratuitamente, principalmente as mulheres e os mulatos. A grande maioria das pessoas libertadas eram jovens e crianças.
Com a cessão definitiva do tráfico de escravos em 1850, a incidência de manumissões parece ter estado em ascensão porquanto, conforme já assinalamos, no primeiro recenseamento nacional, em 1872, a
classe de pessoas livres de cor suplantou
decisivamente a população escrava, constituindo-se no maior grupo espeeífioo da
nação (grifei).
Dentre os 5,7 milhões (ou 58% da população total) de homens de cor, cerca de
4,2 milhões (acima de 70%) eram livres, o
que perfazia cerca ,de 43% da população
brasileira, enquanto os escravos representavam apenas 15% do total. Lsto ocorria 16
anos antes da completa emancipação ser
posta em prática.
Se o nascimento legitimo e o casamento
são aceitos como indicadores de mobilidade
social, parece evidente que os homens livres
de cor e, especialmente, os dois terços livres de mulatos desfrutavam de uma melhor situação na sociedade bI:asileira se
comparados com oQS escravos. Outro passlvel
indicador de tal mobilidade é o número de
casamentos inter-raciais, uniões legais bastante raras, e o fato de que tenham ocorrido sugere certas atitudes básicas de aceitação por parte da sociedade branca.
DoIs anos depois da: Abolição deftnltiva,
na cidade do Rio de Janeiro, o número de
casamentos inter-raciais atl.ngia 15% dos
casamentos realizados.
Devido ao treinamento usual em ofícios
artesanais, aos bons salários, à incomum
liberdade e ainda ao direito de comprar a
própria liberdaKle, tornava-se evidente que
grande número de escravos se tornasse livre. E, como homens livres, negroS e mulatos constituíram elemento importantíssimo
em ;todos os oficios: eSpéCiallzados permitidos.
Em plnt1ll'a, música, escultura e outras
artes plásticas foram insuperáveis.
Este, papel import3lI1te desempenhado :pelos artistas negTOs e mulatos - livres e
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escravos - é evidente nas inúmeras e importantes obras que elaooraram no Rococó
brasileiro dos: fins do século XVIII e início
do século XIX, especialmente em MInas
Gerais.
t: aceito, universalmente, que o maior dos
arquitetos e escultores do Brasil coloni~l e
quiçá do mundo, foi Antônio Francisco JASboa, o Aleijadinho, cujas igrejas e estátuas
constituem obras-primas da 3irte colonial
brasilelr,a.
Mulato livre, filho deescra....a negra e de
pai artesão branco, Aleij adlnho não foi uma
exceção, uma 1'ez que outros como Valetim da Fonseca, destacado escuitor mineiro, vinham do mesmo meio social e muitos
dos seus auxiliares eram negros e mulatos
livres.
Ailém de sua importância nas artes e ofícios especializados dos maiores centros urbanos, os Indivíduos liv.res de cor desempenharam papel extraordinariamente preponder'3II1te na medicina, de vez que as faculdades de medicina jamais foram estabelecidas no Brasil colonial e doutores com
treinamento profissional eram extremamente raros.
/<. maioria dos barbeiros-cirurgiões ·da capital era. negra ou mulata e havia aprendido a profissão através da prática constituindo o segmento mais importante da
medicina, mormente na Bahia.
Assim, os homens livres de cor avançavam rapidamente nas ·artes, nas letras e
profissões liberais durante o Império, começan.do alguns a' integrar as classes médi·as profissionais.
A riqueza de Minas Gerais conduziu também ao desenvolvimento de uma das mais
florescentes ·escolas de música sacra nativa
da América Latina COlonial, que deve toda
sua produção e projeção a compositores de
cor.
Com o estabelecimento das faculdades. de
Direito e Medicina, homens de cor lhres
ingressaram nas universidades brasileiras
e dessa elite, o movimento abolicionista extraiu grande parte de sua energia.
Temos m·uito a escrever sobre a contribuição desses homens de cor livres à cultura nacional em seus diferentts campos de
atuação - na política, na literatura, na
arte, etc. Infelizmente, para nosso atraso
como povo e como nação, não temos pesquisados, da. ;forma que merece, e&SeS valores da nacionalidade, probindos do tronco
afro.
A cidade de São Paulo conheceu um decréscimo na mobilidade dos homeaJS livres
de cor dmante o último quartel do século
XIX, devido ao seu tardio crescimento industrial e urbano que coincidiu também
com a entrada maciça da com,petltlva imigração européia, a partir de 1850, quando
os imigrantes desenv01ver-am qualificações
que lhes .permitiram assegurar competitivamente po;slções de superioridade.
Enquanto compositores e inté1iJretes da
música popular braSileira negros fizeram
carreira há tempo e se tornaram conhecidos, as cantoras negras apareceram mais
recentemente. O futebol foi outra via de
·ascensão social que se desenvolveu concomitantemente com a música popular.
A abolição e suas conseqüências

"A grande tragédia do negro brasileiro",
segundo RacheI de Queiroz, "foi a maneira
pala qual se fez a Abollçãl>". "A linda penada dada pela Princesa Lsabel 'a 13 de
maio de 1888 teve grande efeito cênico no
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seu laconismo lapidar. Mas, seguido a ela,
ninguém pensou no que seria feito dos libertos, nem se preocupou em dar condições
de .ida sequer razoáveis aos egressos do
cativeiro, atirados à liberdade só com o
triste corpo. Os que ficaram, nas fazendas,
incorporaram-se às grandes massas rurais
destituídas, engrossando esse secular problema brasileiro, ainda hoje sem solução.
Os que 8eguiram pela estrada e alcançaram
as cidades vieram aumentar as populações
urbanas marginalizadas, núcle08 das atuais
favelas - outra chaga da nossa sociedade
que clama também p<lT solução, mas cujas
causas de existência e persistência são de
natureza econômica, acima de tudo."
A Lei de 13 de maio de 1888 foi a última
em todas as Américas a abolir a escravidão
legalizada. PJ.'aticamente assegurou a continuação da escravidão de fato, sob diferentes formas, mas, basicamente, se encorporava na expulsão do ex-escravo do mercado de trabalho chamado "livre".
A literatura que analisa o processo de
abolição é unânime em assLnalar o desajnste sócio-econômico dos liber.t08, destacando o despreparo do ex-escravo para as8uml.r o papel de homem livre. no.tadamente na esfera de trabalho, delxando-o nas
posições mais .baixas da hierarquia. sócioeconômica.
Arntes, a Lei do 8exag.ernário possibilitou
ao escravo que alcançasse os 60 anos, quando não mais servia, conseguir sua liberdade. No caso, o Senhor podia enxotá-lo, tirando-lhe a aposentadoria mínima de um
iPl'áto de comida, depois de tê-lo servido a
'vida inteira. Com a "Lei do Ventre Livre"
o filho do escravo nascia livre, mas permanecia escra.o até os 21 anos.
Ao negro escravizado não se permitia
aprender a ler e a escrever. Após concede,rem-lhe a liberdade e a cidadania, vedaram-lhe, pela Constituição de 1891, o dIreito de votar, porquanto só poderiam votar
os alfabetizados, situação que perdura até
os nossos dias.
Após a Abolição, o ex-escravo, a "energia
da época", foi praticamente banido do trabalho remunerado e forçosamente encaminhado para a marginalização, habitando 08
lugares mais degradantes, praticando a
mendi.cância, a prostituição, a criminaUdade, muitos morrendo pela ausência de
qualquer assistência, outros enlouquecendo.
Aliém da fa[rlJa de trabalho, receberam
outro rude golpe: com o Código Penal de
1889, em seu art. 399, era estabelecido o
delito de "vadiagem", crime de não exercer
qualquer profLssão, no qual estavam enquadrados praticamente todos os ex-escravos.
Opina o Prof. inglês David Brooksha.w:
"A Abolição da Escravatura, na ótica
dos abolicionistas brasileiros, libertaria
os brancos dos escravos e não os escravos da escravidão. Liber:taria o branco de uma só nódoa moral, de um perigo moral que o escravo representava."
O ato abolicionista ·beneficiou mais a
economia brasileira que o brasileiro negro,
o qual, saído da escra.1dão sem qualquer
ac~ulação primitiva - intelectual ou ma.terial - não conseguiu até hoje elaborar
sua identidade.
Isso obrigou a que, após o longo período
de escr~smo, enorme massa de ex-escra.VQII se mantivesse presa de relações sociais
ca.raeterlzadas pela dependência ao exsenhor.
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Conforme Emllia Viottl da Costa:
"A Abolição nasceu mais do desejo de
libertar a nação dos malefícios da escravatura, dos entraves que esta representava para a economia em desenvolvimento, do que propriamente do desejo de libertar a raça escravizada em
benefício dela própria, plaira integrá-la
à sociedade dos homens livres. Alcançado o ato emancipador, abandonou-se
a população de ex-escravos a sua própria sorte."
Datas como o 13 doe maio já não sensibillzam ninguém como se verifica pela indiferença com que vêm transcorrendo. Par·a
o negro esta data não ·possUi significado
real. O dia 20 de novembro sim, aniversário
da morte de Zumbi, o herói de Palmares,
representa para toda comunidade negra
sua data maior. Marca a epopéia da República dos Palmares, episódio relev'ante liderado e organizado por negros rebelados em
tenas das Américas contra as torturas e
desumanização do escravismo, símbolo mais
eminente da luta de escravos pela liberdade, que preferiram o extermínio à escravidão.
O 13 de mala não se completou. O negro
continuou sofrendo resquícios discriminatónos, sem conseguir, salvo tentativas isoladas bem sucedi:las, elevar-se na, escala sócio-:ooonômica, em igualdade de conddções
com representantes de outras etnias em
termos de renda, de prestígio social e de
poder.
O negro libertado viveu até os :anos 3D
marginalizado, sem qualquer assistência ou
apoio soclal ou humano e sem moradia,
morrendo à míngua.
Somente após os anos 30, no Governo
Vargas, foi-lhe aberta frente de trabalho
braçal nos portos e, mais tarde, ampara.d,o
por leis sociais, começou a receber salários
e a se organizar em família, porquanto, ill.té
então, os negros, em. sua maioria, eram fLlhos naturais. Não obstante, continuaram à
margem da história sócio-político-econômica do Pa.ís, apesar de constituírem o elemento básico de edificação da nacionalidade, a força de trabalho e de espírito forjadores de nossas estTuturas sócio-econômicoculturais, forças estas que imprimiram a
especificidade do c!liráter nacional.
Há, de fato, um resgate de justiça social
a ser saldado com os descendentes afro
que tanto oofreram e doaram de si mesmos
para. que todos nós bra.s11eiros tivéssemos
este Brasil de hoje. E a essa tarefa eles se
deram por inteiro, sem ódios, sem i1'eSSentímentos, sem. llualquer paga, objetivando
sempre a. grlllIldeza nacional.
No Sul/Sudeste industr:La.1lzado, onde o
imigrante europeu, fortemente estimulado
pelas autoridades, ocupou extensos setores
do mereado de :trabalho (95% da imigração européia dirigiu-se para o Sul do iPafs) ,
o "lugar do negro" se materi1lJiwu no confinamento lúgubre dos barracos, cortiçoS,
porões, mocamboB, alagadas e favelas onde,
ainda hoje, a esmagadora maloria de p0pulação de cor se acotovela, numa aflitiva
promiscUidade.
Basta lembrar que metade dos favelados
- mais de um milhão de peSB0a8
- saonegros.
cari~as

Consoante o OCnso de 1960, último em
que se apurou a composição do povo brasileiro segundo a cor, 72% dos negros e 68%
dos pardos permaneciam anaLfabetos naquele ano. Os números mostravam ainda
que a população branca - o grupo de ren-
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da mais elevada - tinha 3,5 vezes mais probablIldade de completar o curso primário;
1'1,7 vezes o secundário; e 27,7 vezes o superior, do que o grupo de cor.
Entre 19,50 e 1973 os negros foram benefIciados pela expansão do sistema educacional. Ainda assim, até o início da década de set1enta, apenas ,três quintos da população de cor conseguiram completar o
curso primário, segundo projeções oficlosas.
lNa Bahia, onde a população branca é
minoritária (o antropólogo Thales de A,oovedo calcula em 80% a proporção de negros e pardos baianos) a universidade permanece, paradoxalmente, uma "instituição
branca".
Tal fato acarreta graves conseqüências:
a sociedade braslIeira criou, de um lado,
uma grande massa de analfabetos, em sua
maioria negra e mestiça. :00 outro, uma elite intelectual branca, que controla a atividade produtiva, como se as etnias correspondessem às classes sociais.
Tudo indica que a atribuição dos subempregos ao contingente de cor foi incentivada por uma sociedade interessada em manter, à sua disposição, um celeiro de trabalhadores domésticos ou similares. IEXcluindo alguns bem sucedidos cantores, atletas
e jogadores de futebol, são raros os brasileiros negros que conseguiram furar a barreira da penúria.
A Criança Ne~
A criança negra, quando possui famil1!1'
normalmente é doe famílla pobre, submetIda .às dificuldades de seu pauperismo.
Pesam sobre ela os condicionamentos de
quatro séculos de escravidão, período em
que foi moldado um conjunto de regras
que, aplicadas com grande eficiênci~, conseguiram manter o grupamento somal negro, ao longo do tempo, na mais completa passividade.
!Essas regras são transmitidas às crianças negras da forma mais traumática possível e sem que os próprios informantes
percebam o quanto as reprimem, contribuindo para o desenvolvimento do sentimento de inferioridade, impedindo-as de atingir um desenvolvimento pleno ou, pelo menos, equilibrado.
,Tal con~unto de falsos valor>es ,!eram
nessas crianças insegurança e negaçao do
próprio eu e são carregados vida afora e se
refletem em um númel"() muito grande de
situações.
lElm todo o material didático que lhe ê
transmitido inexistem. valores negros. Tudo
que é negro é negativo, é inferior, e abjeto, é ruim, da pior qualidade. IE a escola
reproduz violentamente esses preconceitos
até sem querer. Mesmo as escolas mals revolucionárias, em termos de ooucação, mais
progressistas não têm atitudes didáticas
coerentes caiu a discussão, a reflexão do
racismo. Somente a discussão, a reflexão,
supera esse nível de pensamento pr.eqonceituoso. Todavia as escolas estão ma!S preocupadas em trabalhar com o conteúdo do
que com a reflexão.
Ninguém nasce racista ou preconceituoso.
Os pais erram quando procuram mudar a
aparência da criança, alisando-lhe o cabelo, proibindo sua amizade com _coI.egas negros etc., o que gera deformaçoes na personalidade e discrimina seu igual, o casamento extra-racial e a não aceitação de
seu ":ego" negro.
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Esse material didático é falso, como falo
sa é a hiStoriografia brasileira ao não fazer referência aos valores negros. Tudo
isso cria um grande vazio para a criança,
pois reflete nela que Q ser importante é o
outro, não ela.
"'I. boneca é branca e loira de olhos azuiS;
os heróis de brinquedo e da hiStória são
brancos; todos os valores manipulados são
br,ancos. A criança, em sua tênue imaginação, começa a perceber que, tendo pele
negra, e que tudo que possui :essa cor é inferior, desprezível, começa a se autodesvalorizar e a desvalorizar a própria família,
a criar complexos internos, abismaiS irulUperáveis.
'
O branco europeu, em determinado periodo de nossa história, teve direito de escravizar o negro. ~ nossos dias, os ideais
de sucesso e realizaçao de vida sempre estão associados à idéia de brancura, verdadeiros mitos dsa qualidades e sucessos essenciais ao branco, reforçados por todos os
caminhos de divulgação cultural.
Destarte, esse ideal de branquidade é
intensivamente transmitido e re!or!{ado às
crianças de descendência afro, através de
todos os canais de educação.
Essas idéias mentirosas fazem com que
as famílias de origem afro se desagreguem,
em termos étnicos, e persigam o ideal de
que seus filhos tenham o maior número de
requisitos brancos, para progredir na sociedade.
Por sua vez, a educação familiar procura descaracterizar ainda maiS a criança
reforçando, ao contrário, o eomo ela pensá
que o branco seja ou aja, advertidas para
não falarem alto, s6 falarem quando solicitadas, em suma, formar pretos bem comportados, obedientes, passivos, submissos e
prestativos como tem sido ao longo dos
anos.
Procura-se, então, fazer com que a criança nunca tenha atitudes identificáveiS
como de negros desclassificados, no modo
de andar, de falar, de se pôr diante das
pessoas e uma série de condicionamentos
imperdoáveis e injustificáveis.
Alguns pais procuram, consciente ou inconscientemente, se embranquecer, gerando na criança uma perda ou d'esvalorização do seu eu. As meninas sofrem por não
terem c8lbelos lisos, produzindo an&'Ústia e
ambivalência frente a si mesmas.
!Por outro lado, a família, por falta de
conhecimentos adequados, não tem um grau
de conscientização que lhe permita detectar os entraves que esse modelo de educação acarreta para a criança..
Tudo isso faz com que o afro-brasileiro
esteja encontrando dificuldades para alcançar sua identidade e expressar o grau
de reivindicação a que tem direito na. sociedade que elegeu como pátria.
Se a criança toma conhecimento que sua
<lrigem é africana, as imagens que lhe chegam aos olhos, inclusive por culpa de nossa. imprensa, é a imagem de um C'ontinente habitado por negros selvagens e atrasados, como os que apareeem nos filmes de
Taman.
Assim, essa criança na escola é relegada.
à condição de problema, é estigmatizada
como rebelde, incapaz, de aprendizado dificll e provinda de meio pernicioso. Todos
os "problem·as" concentram-se na criança,
nunca na forma de desenVllllvimento da
educação oferecida..

Quarta-feira 5 15827

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quando a criam!)a procura assuniir as
características que lhe são transmitidas do
negro bonzinho, af.astando-re, assim, dos
demaiS de sua etnia, disposta iIl. tudo para
agradar o gruVQ e ser aceita, o grupo a assimila como "negro de alma branca", diferente dos demais de sua raça. De outro lado, ficam os mal sucedidos na escola, os
que repelem aquela estrutura e se expr.i.mematravés de agr,essõcs, procurando dar
vazão a seus sentimentos.
Uma coiSa é certa: a experiência escolar
da criança afro-brasileira é quase sempre
traumática, com infindáveis bloqueios.
Tentando acompanhar a sociedade branca com seus padrões e valores, a criança
negra sente que sua l'\ealidade essencial é
diferente, sltuwda numa condição de total
inferioridade, o que se reflete negativamente no seu futuro.
Os elementos de origem afro, nesse modelo, vão perdendo, talvez, a memória.
Os negros, indiscutivelmente, têm de cultivar os valores afro, os valores naturais de
sua eultura: eles têm que se identificar, de
se reencontrarem com a nova Africa, onde
se acham enfincados OS traçOS indelé~iS e
culturais de suas origens, nessa Mrica que
tanto tem a ver com o Brsall, como se constituíssem, os dois, um todo harmonioso e
inseparável, distanciados apenas pelas
águas do !Atlântico, incumbido de manter,
-ao longo dos séculos, a eqüidistância desse namoro de eonseqüências imprevisíveis.
'Nesta perspectiva, a educação deve cOntar com elementos históricos não distorcidos. A escola deve procurar valorizar o ser
humano, independentemente da raça e deverá conter ideais da sociedade vista na sua
totalidade, com educadores de visão ampla
da realidade, conscientes de que as limitações precisam ser erradicadas.
:A comunidade negra tem tomado conhecimento, através de seus antepassados, da
história não institucionalizada, através de
seus irmãos afrieanos, que os livros didáticos não espelham a verdade. A maior
parte da produção hisroriográfica está a
serviço de interesses de classe, que pretendem perpetuar o obscurantismo e a ignorância para a garantia de privilégios.
O conteúdo da educação recebida pela
criança negra que tem oportunidade de estudar representa um aspecto de desigualdade racIal anticonstitucional na esfera da
educação.
A criança branca estuda um currículo em
que a história e civilização européias, criadas por seus antepassados, são rigorosamente abOrdadas.
ffilntretanto, a civilização e a história dos
povos africanos, dos quais descendem as
criançll8 negrll8, estão ausentes do currículo escolar. A criança negra aprende apenas que seus avós foram escraVOS; as realizações tecnológicas e culturms africanas,
sobretudo nos periodos anteriores à. invasão e colonização européia da Mrica, são
omitidll8. ~mbém se omite qualquer referência à. h14tória da heróica luta dos afrobra'sileiros contra a escmvidão e o raciSmo,
tanto nos quilombos como através de outros meios de resistência.
Comumente o negro é retratado de forma pejorativa nos textos escolares, o que
resulta na criança ne·gra efeitos psicológicos negativos amplamente documentados.
O mesmo quadro tende a encorajar, na
criança Ibranca, um sentImento de superioridade em relação à criança negra.

A mulher negra

A mulata tem sido estética e sexualmen-

te valorizada no Brasil, podendo-se dizer

que 'Cm geral encarna "o eterno feminino".
Encontrou ela possibilidade de ascensão
desde a época colonial.
A mulher negra, ao contrário, era pouco
valorizada enquanto mulher e enquanto ser
humano; eram apreciadas suas ql:\aiidades
"instintivas"; gabava-se sua ligaçãó materna 'animal" eom as crianças brancas que
amamentava com seu 1eite - porém somen-
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tranhas.
Durante o período de escravidão, a mulher negra chegava entretanto a ascender
mais facilmente do qUe o negro no interior da própria camada escrava; seu acesso à. liberdade encontrava menos empecilho, desde que se conformasse com as funções que lhes destinavam os brancos: amamentar os filhos do senhor, servir as mulheres brancas, ser a concubina dos homens
livres. Tal situação pouco se modificou com
a abolição da escravatura.
A mulher negra, valorizada somente pelo
serviço que prestava aos brancos, sem nenhuma instrução ou conhecimento especializado ocupacional, viu-se por assim dizer
aprisionada nas camadas mais baixas da.
sociedade, com menos possibilidade de ascensão do que o negro.
Só conseguia emprego de cozinheira faxineira, lavadeira, babá ou ter ocupâções
ambulantes na venda de doces ou comidas
regionais pelas ruas.
A prostituição, que serviu de canal de
ascensão social à. mulata e a imigrantes
europeus, não teve a mesma utilidade para a mulher negra: neste 'ofício", cuja expansão está intimamente ligada ao desenvolvimento da urbanização e da !burguesia
no Brasil, as mulheres negras ocuparam
sempre, também, as posições mais baixas.
Nos casamentos costumeiros, e nas uniões
livres, os homens de qualquer retnia, tão
logo chegavam a uma posição sócio-econômica um pouco mais elevada ou um pouco
mais estável, abamdonavam a concubina
negra para se unir a mulatas, ou a brancas
pobres, ein razão de teoria racista do embranquecimento.
O homem dos estratos inferiores não
pretendia, via de regra, unir-se definitivamente a uma mulher negra para não dificultar mais ainda sua ascensão, dada a
falta de valor e de prestígio social de que
esta desfrutava.
Os casamentos mistos, pouco numerosos
nas camadas sociais inferiores, consagravam, em geral, a união de um homem de
cor escura com uma mulher muito mais
clara ou mesmo branca.
A mulher negra. de estrato inferior muito
excepcionalmente era esposa legítima; sua.
posição mais comum era. de concubina, e
de concubina. rapidamente abandonada,
obrigada a assumir a. responsabilidade das
crianças nascidas dessa união efêmera.
Nleste período eXiStia a. família matrifocal, formada de avó, mãe e filhos: família. composta de mulheres, tendo a seu cargo
a,. criação dos filhos de várias uniões sucessivas com homens diferentes.
Desta forma, a tolerância da sociedade
pelo casamento misto foi uma das causas
importantes do atraso da ascensão social
dll8 mulheres negrll8.
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Ultimamente, na cidade de São Paulo, o
status da mulher negra se alterou. São encontradas em muito maior número em po.slç6es a que não tinham, anteriormente,
nenhuma chance de ·acesso: caixas de lojas,
pequenas funcionlirias, datilógrafas, cabeleireiras e manicures, escriturârias, 'Sem falar naquelas que ascenderam mais ainda,
tomando-se atrizes, cantoras, traibalhando
em estações de râdio e TV e, em pequeno
número, nas profissões liberais.
Os casamentos mistos começam a se orientar em novas direções: casamentos de
brancos com mulheres negras aparecem
contrariando a antiga tendência tradicional brasileira.
Nos piores momentos da fase posterior
à abolição da escravatura, quando os homens negros não conseguiam concorrer com
a força de trabalho européia pelos melhores empregos, foi a mulher negra que impediu uma deterioração ainda maior das
condições de vida da comunidade. Suas funções de doméstica alnda eram valorizadas
pelos senhores brancos e contra elas não
havia a disputa de posições com a imigrante. E foi ela quem sustentou a maior parte
das famillas com o seu trabalho.
Todos esses reflexos negativos acompanham a mulher negra ao iongo da vida, já
que interessava à classe dominante manter
o escravo como ser lntertor, .sem condições
de .desenvolvimento e estáveis seus privilégios econômicos e politicos na época.
Trazida da Afl1lca, tinha na casa grande
a função de mucama ou ama de leite: lavar, passar, cozinhar, fiar, tecer, amamentar OS filhos dos senhores brancos, etc. e,
no campo, plantação de cana, café etc.
Sempre com seus filhos dentro do espírito
antiescravista, anticolonialista e anti-racis-

ta.

Em, termos de trabalho doméstico, mantinham contato direto com seus senhores,
sofrendo violência sexual e castigos, até a
reprodução da ideologia senhorial. Foi justamente a partir daí que ela fez a cabeça
do dominador, sobr.etudo, ao exercer a funcão materna enquanto ":tn,ãe preta"., embora com muita dor e humilhação.

Essa positiva imagem de "mãe preta" foi
fundamentai na formação dos valores e
das crenças do povo afro-brasileiro. Conscientemente ou não, ela passou para o bralI1lelrode pele. branoa as cate,gorlas das
culturas negro-africanas que ele representava, africanizando o português falado no
Brasil e influenciando sobremaneira toda a
cultura. brasileira com traços culturals e
valores afro.
A situação da mulher negra hoje não é
muito diferente do seu passado, sendo objeto de dois tipos de desigualdades: enquanto trabalhadora continua a desempenhar as funções modernizadas de escrava
do eito, de mesma mucama, de escrava de
ganho. Enquanto mãe e companheira, continua aí, sozinha, a batalhar o sustento
dOS filhos, enquanto o companheiro, objeto
da violência policial, está morto, na. prisão,
ou <resempregado e afogando suas mágoas
no alcoolismo.
Ela constitui, sobretudo, o sustentáculo
da sobrevivência de todo um povo na preservação da raça e da cultura negro-·africanas.
Na Berra da Barriga, no Quilombo dos
Palmares, as palmar'inas preferiram matar
os próprios filhos e se suiclda.rem em seguida, para não se deixarem escra.vi0ar.
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Era forte a repressão sexual existente na
sociedade colonial brasileira, que estabelecia regras rígidas e limitadas no relacionamento sexual do senhor branco com a
sua esposa. E esse mito perpetuou-se através dos tempos, quando a mulher negra,
criada em casa, t~nha que somar às suas
funções domésticas a tarefa de iniciação
sexual dos filhos de seus senhores.
Hoje, acrescente-se a tudo isso, todo o
processo de marginalização sofrido pela população negra, desqualificada profissionalmente, em sua maloria, e obrigada a adotar as mais diversas formas de subemprego.
'I!l. alto o índice de mulheres DJelgfas na
prostituição, pal"a garantírem a própria sobrevivência e ainda são os alvos preferidos
da violência policial.
A mulher negra tem, em termos politicos, econômicos e culturais, uma participação que. expressa a medida de sua exploração e dos preconceitos que a ating>em dentro da sociedade.
O reconhecimento da presença majoritâria da mulher negra em atividades domésticas, remunel"adas ou não (8{)%), é o ponto de partida para uma política de libertação da mulher negra; de redefinição dos
papéis que vem desempenhando dentro da
sociedade.
A repressão às revoltas n~as tem sido
cruel a. ponto de ·rlscar seus nomes da história. Nas escolas os negros são representados como mudos históricos e, no mâx1mo,
como paralíticos sociais.
Toda a galeria de líderes de massas _
Zumbi, DandJarã, Estebão, OhIco Rei, Antonio Bento, !Luíza Mahin e outros :.-. tornouse uma llustre série de personagens assassinados, prostituidos, transformados em
selvagens e ,bandidos. Ma11gÍ11alizados e
sem registro na historiografia pá~ria.
A mulher negra transformou-se em heroina nacional quando deixou de amamentar seus fiIh.os para alimentar de "leite
materno" o filho do senhor de escravo, deixando que mães brancas mantivessem belos seus seios.
GanJhou essa mãe de leite, a.té estátua
no Largo do PaLssandu, em São Paulo, por
ter amamentado a intelectualldade brasileira. Só não propalarom. que para Isso ela
foi obrigada.
A situação da mulher negra, nos meios
urbanos, indica que 80% estão nos serviços
domlésticos. Nas a.tivIdades de nivel médio,
a presença da mulher negra. é de 11,6%.
No ni~l superior da ocupação a presençà
da mulher negra é de 1,5% . .As diferenças
saIa.riais favorecem sempre a mulher branca de 20 a. 30% (Pesquisa do lJBGlI!] - 1976.>
Segundo o escritor inglês David Brookshaw:
"A mulata tem sido uma fantasia
sexual dos autores brasileiros. Ela nunca tem criança. Aipesar disso, todos nós
sabemos que, para cada mulata do tipo que aparece na llteratura, deve haver milhões de outras com :fIamilias,
que trabalham o dia inteiro, que cursam a faculdade - ou seja, o oposto
do que desenham os escritores... Mas
a década de 70 assistiu ao arranque de
uma literatura bem mais engajada, na
qual é ensaiada a reivindicação dos valol'e§ negros. Nela se tenta diBmistlficar os valores do branqueamento. E essa é uma tendência bem mais forte nos
dias que correm."
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Muitas e muitas personalidades femininas, e mesmo religiosas afrobraslIeiras têm
sido impunemente agrec1Jidas e humilhadas
nas obras de escritores, antropólogos, etnólogos, historiadores etc., grandes criadores
de estereótipos pejorativos sobre a raça negra.
Aipesar do preconceito e da discriminação racial ainda existentes, muitos jovens
negros estão conseguindo ingressar em nossas universidades e a se delinear a criação de uma elite negra.
Teoria do embranqueeimento. Imi~
européia. e democracia social
!Em 1890 o Brasil jâ apresentava, devido
à imig'ra-çâo europiéia, na composição tie
sua população: 6.302.198, ou seja, 44% de
brancos, e 8.0:H.717, ou seja, 56% de negros e mulatos.
A teoria do embranquecimento que a elite brasileim adotou, moldada pelo jesuitismo português e fascinada pela cultura
francesa, viveu um grande conflito ideológico: como conciliar a realidade racial do
País com as doutrinas importadas da !Europa? COmo encarar a condenação das sociedades mestiças (elaboradas na IEuropa
para justificar a partilha da Arrica em
unidades colonizadas) e aplaudir a ascensão social do mulato?
A solução encontrada foi o embranquecimento progressivo da população. A conseqüência mediata foi o estímulo à Imigração européia.
Diante da composição racial do Pais, que
até o Século XlX tinha uma população negra superior à população branca, com o perigo inclusive de um confronto racial, teve
ensejo 'a política da chamada "democracia
racial", para desarticular a consciência étnica do negro, o que foi conseguido com
notável eficiência, criando-se regras invisíveis, a saber:
1 - os negros deveriam admItir essa "solução" que. implicaria seu desaparecimento gradativo pela. miscigenação;
2 - caso se tornasse rico ou ilustre, o
mulato claro se tornaria tecnicamente
branco.
A questão racial seria, dessa forma, retirada da arena política, satisfazendo nossa
tradicional auto-lmagem de povo pacifico,
cordial, concil1ante e tolerante.
O mais célebre texto dessa. ambígua atl.tude para com a componente africana de
nossa civilizaçál> é de autoria do próprio
Joaquim Nabuco, prócer da A!bolição. micialmente, houve a aceitação do paradigma
históric.o da cooptação de "mulato de qualidade" (referência de Joaquim Na:buco s0bre Machado de Assis) pela sociedade
branca.
Foi a aceitação oficial do mestiço baseada não em suas qualidades de individuo, mas em sua disposição em admitir as
regras do jogo. A regra básica é sl.mpl~
e consiste em trocar a classificação racial
baseada no "genotipo" ou "legado biológico dos ascendentes" pela de ":renotipo" ou
"apal'êncía", uma ampla configuração que
inclui o físico, a posição social, o círculo de
amizades, o valor intelectual e moral e a
p110Speridade material.
Como vemos, o Brasil inventou a epiderme social em nosso quadro real, conseguindo emm-anquecer o negro.
'11endo como estigmas a serem eliminados
a pele escura, o cabelo duro e os lábios
grossos, em malor ou menor pro.porção, ar-
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mam uma gama intinit9r de combinações e
exigem uma tip<)logia capai?; de desorientar
os mais pacientes antropólogos. Já se claslIificavam cerca de 300' tipos raciais baianos: "moreno-mestiço", "branco-'baiano",
"nelifro-branco", "escurinho-ca'boclo", "mulato-índio", "'branco-sarará", "preto-negrô", "branco-preto" e tantos outros.
Muitos admitem que o preconceito racial
no Brasil é uma mera questão social. Todavia, nessa dificuldade de ascensão, o negro
será sempre discriminado, em caso de inexistência de mudanças.
.A oociedade baiana, p<)r exemplo, permanece solidamente estratificada em seus dois
estamentos básicos - a velha oligarquia
dominante e a massa basicamente neigra.
Há, no entanto, entre os dois, uma franja
de mulatos que, de 19'50 para cá, teve algum avanço social.
Todavia, em nossa sociedade, o ideal do
eIIl!branquecimento, como uma fuga, está
tão arraigado na psicologia social do mestiço que, freqüentemente, ele compõe um
pa~tico quadro de alienação antropológica.
:Nos anos sessenta, feita análise de 110
casais inter-raciais, chegou-se à conclusão
de que o negro <mulher ou homem) tinha
sempre, nesses casamentos, condição ecohômica superior ao parceiro branco. Eram
contratos com vantagens para ambos os
ladOB: econômico para os brancos; social
para os negros.
Tal manipulação dos fatos raciais diminuiu o sentido de solidariedade no interior
da população de cor, conseguindo inclusive
impedir a formação de uma elite mestiça
capaz de se identificar com os valores negros.
Formados por um inteiro processo d!}
miscigenação, muitos brasileiros se orgu"
lham de uma historiografia que resolveu as
diferenças racl.ais pelo amálgama, repudiou a segregação, condenou jurídica e moralmente a discriminação e o preconceito,
-embora sem erradicá-los. Outros, e esta é
lIma corrente muito forte,acham que há
o desejo de fugir das matrizes africanas,
pOrque o modelo escolhido é Q modelo
branco, o negro em vez de se frnar na sua
condição de negro fica tentando se branqwar, llób diferentes gradações de cor da
pele para ter maiores oportunidades na
SOCiedade. Isto levou a uma desarticulação da conscl.ência étnica do negro brasileiro, o que não aconteceu nos II!lstados Unidos, onde os negros não se desarticulam,
por uma questão de impossibilidade, inclu'lllive.
!Lá, te'Ve sangue negro é negro, e assume
.sua identidade. AQui, não, qualquer matiz
mais claro branqueia o individuo, que fica
.sem Identidade.
Um decreto de 28 de junho de 1890 con'CedIa livre entrada no Brasil a todos os individuos aptos para. o trabalho, "excetuados os indígenas da Asia ou da Africa".
O imigrante europeu veio, segundo Na.buco, para fim especifico:
'1ElsSe admirável movimento imigr·atório não concorre lllpenas para aumentar rapidamente, em nosso país, o coeficiente de massa arl.ana pura; mas,
também, cruzando-se e recruzando-se
com a população mestiça, contribui pata elevar, com igual rapidez, o teor
arIano do nosso sangue. U
O representante brasileiro no Congresso UniVersal de !Raças, re.a11zado em Lon-
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dres, em 1911, expôs com clareza a política racial do País:
"1Em virtude desse· processo de redução étnica, é lógico esperar que no decurso de mais um século os "métis" tenham desaparecido do Brasil.
l8to coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso melo."
O preconceito de origem dÍJferencia-se do
preconceito de raça. O de raça é preconceito racl.al puro, como o norte-americano quem quer que seja negro, em qualquer grau e percentagem é "negro". Não
há um lugar para o mestiço ser tratado
como mestl.ço ou mulato, porque todos são
negros.
O preconceito de origem é diferente do
de marca ou de cor. O preconceito no Brasil é de cor. Ele muda conforme a negrltude da pessoa, que, quanto mais negra,
está mais sujeita ao preconceito. E admite
a branquização, Inclusive, propagandeia _e
incentiva a miscigenação. No fundo nao
se aceita (} negro como ele é, mas corno um
futuro branco. Essa expectativa de que os
negros desapareçam dentro de algum tempo, mulatioodos ,e depois branquizadoo, é
um preconceito secular.
!Multa gente pensa que o progresso de
certas áreas do Sul do Brasil (.Paraná, Santil Catarl.na e Rio Grande dp Sul), áreas
de colonização alemã, italiana e polonesa
se deve à colonizaÇão de diversas raças.
Não Ele se dev'e à ;reforma agrária. São
áreas 'em que a propriedade média foi de
i5 a 30 hectares. A chegada do imigrante
europeu obj~tivava também melhorar a
raça.
Muitos dos I.taliam.os e alemães que foram
para São Paulo, sem nenhuma propriedade são hoje companheiros de Sindicato de
LuÍa, não tiveram progresso especial nenhum.
Quan'do se fez a Abolição, Joaquim Nabuco incorporou no projeto um programa
especla.l de Reform.a Agrária de dar terras
ao negro. Nunca se deu, nem aoo negros,
nem aos mulatos, só aos brmcos. ~ta
constitui outra ação altamente discriminatória contra o holill!m de ;raça negra no
Brasil,.mals um rude golpe das autorldades
de entao..
Se o ideal do embranquecimento oorviu
para estabelecer um, compromisso entre as
doutrinas raciStas do fim do século passado com a realidade sócl.o-ra.cial do país,
a "democracia racial'" como parte da autoimagem nacional, pode ser vista como um
melo >cultural dominam.te cujo principal
efeito tem sido o de manter as diferenças
inter-racia1s inteiramente fora da arena
política, como conflito apenas latente.
O mito da "democracLa. racial" é, na prática, sustentáculo do seu opooto. Junto com
as idéias correlatas de ausência de preconcel.tas e disCriminação racial, pode se,r encarado como idoologicMnente vinculado a.
uma representação mais .ampla sobre o caráter nacional brasileiro que inclui noções
tais como as do "homem cordial", "povo
pacífico" e a tendência à conciliação e ao
companheirismo.
A imagem da harmonia étnica e racial
como parte de uma concepção ideológica
mais geral da natureza humam.a do brasileiro, associa-se então a um mec9.lnismo de
legitimação destI.nado a absorver tensões,
bem como a de antecipar e controlar certas lÍJreas de confllto social.
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Trata-se do intento de reduzl.r a questão
racial a um problema de .classe ou estratificação .social, no qual o preconceito contra
o negro é esvaziado de implicações raciais
e atribuído à posição sócio-econômIca inferior que ocupa. Esta abordagem não tem
consegul.do explicar por que a população de
cor se autoperpetua em posições sociais infedores.
O Brasil criou o melhor dos mundos. Ao
mesmo tempo que mantém a estrutura de
privilégio branco e subordinação da população de cor, evita que a raça se constitua
em princípio de identidade c:oletlvae ação
poIítl.ca.
A eficácia da ideologia racial imperante
se traduz no esvaziamento do conflito racial aberto e da articul'ação politica da
população de cor, fazendo com que os componentes racistas do sistema permaneçam
incontestadoo, sem necessidade de apelo a
mn alto grau de coerção.
O conteúdo "tradl.cional" e "arcaico" das
relações raciais, manifesto na presença de
preconceito e discriminação, é visto como
legado da escravidão e :anomalia da ordem
social competitiva emergente.
Uma conseqüência do modelo do "arcaísmo" é o deslocamento das causas da marglnallzação e exclusão do negro das instituições controladas pelo grupo branco, para
a socialização inadequada produzida pela
escravIdão e sua perpetuação sob as atuais
formas de desorganização social, família In,completa. e cultura da pobreza.
O mecanismo de atribuição de qualidades
negativ'a.s aos negros fica evidente. Osbrancos isolavam certos aspectos do Ó'Omportamento dos negros das condições que os produziram, passando a encará-los como atributos da "natureza humma" dos negros.
A despeito do conteúdo irra.cl.onal das
crenças em que se sustenta, a discrimi.nação racial pode ser "racional" com respeito
à sua função: a disponibilidade de mão-deobra barata e abundante e a continuidade
da dominação racial.
O racismo pode ser definido como o conjunto de práticas do grupo branco dominante, dirigidas à preservação do privilégio
de que usufrui, por meio da exploração e
controle do povo submetido.
A pres'ença de privilégio sugere que, através d·e processos econômicos, culturais pclíticOB e psicológicos, os brancos puderam
progredir, historicamente, a expensas de e
por causa da preseri'ça do negro.
:Uma vez que ,a estru·tura de exclusão e
estratificação racial tem sido estaheleclda,
a manutenção do privilégio racial requer
que seus beneficl.ários atuem de forma a
perpetuá-lo e mantê-lo.
O racismo contemporâneo tem formas de
exploração econômtca compatíveis com os
padrões prevalecentes de desenvolvimento
capitalista. Porém, uma vez que as estruturas de subordinação racial no Brasil já
estavam estabelecIdas, o racismo e a dominação racial adqulriram uma autonomia.
própria ao nível da cultura e da política.
Esta mediação cultural e política, que se
cristaliza em forma:s institucionallzadas de
desl.gualdade racial, está expressa, principalmente, na exclusão total ou parcial do
negro do univ,ersalismo burguês. Tal exclusão baseia-se na humanidade supostamente
incompleta e na Idéia de um "lugar apropriado" para as pessoas de cor.
Os imigrantes europelW chegaram ao Brasil entre 1i8l50 e 1930, integra.ndo-se à socle-
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dade que os recebe a partir da base de hierarquia sócio-econômica. Sua incorporação,
toda.ia, se fez fundamentalmente por meio
do sistema de trabalho assalariado nos setores econômicos de maior expansão.
Dessarte, a posição inicial do imigrante,
se bem que pouco favorável, foi estratégica
para. monopolizar as oportunidades de mobilidade social geradas pela abertura de
posições do sistema econômico.
A "marginalização racial" não seria passageira, mas sim "um. estado permanente"
que refLete fielml'}nte as relações ['aciais
J;larticulares a uma sociedade determinada:
il. rejeição de certos grupos étnicos pela sociedade global, impedindo-os, por exemplo,
de exercer determinadas tarefas, de se entregar a determlnli'Clas atividades permi.tidas aos demaLs grupos, proóuzl.ria este estado, cuja superação seria muito difícil.
A sociedade brasileira durante período
da escravidão, se definiu pela existência de
uma camada inferior formada pelos escravos. O que equivale a afirmar que a camada
escrava não pode ser co~iderada "marginal" neste periodo, nem do ponto de vista
econômico, nem do ponto ode vista sociológico, uma vez que ela define a sociedade
global.
Inicialmente, os cultos afro-brasileiros
constituíram realmente entidades que veiculavam os sentimentos de insatisfação e
de protesto contra a destrulção das sociedades tribais africanas e de suas civilizações.
A abolição da escravatura é interpretada
geralmente como uma rejeição dos antigoS
escra.'OS para a periferia da estrutura sócio-econômica, passando a formar um subproletariado miserável, sobretudo no Sul do
Pais, onde amplLava-sea imigração européia, desde a expansão cafeeira. Os ex-es:"
cravos foram rejeitados para uma camada
social inferior à dos imigrantes brancos,
porquanto não estavam preparados do ponto de vista de instrução e de conhecimentos
mais gerais, não estando assim aptos a ganhar efidentemente sua vida numa sociedade tranSformada e em plena expansão.

gros que ascendiam a uma dillgêneia em
se mostraIlem, mais ainda do que os brancos, os cultores dos mesmos valores; estes
comportamentos iam na mesma linha do
abandono de traços culturais afrleanos, isto
é, :na busca de apagar a origem, permanecendo apenas como elemento de distinção
a cor da pele.
Nunea existiu entre nós um partido político expressivo, de bBJSe étnica: vereadores e d~utbados são eleitos pelos paTltidos
existentes, portanto mu1tJ.-raclais, reunindo os votos dos negros, mulatos e brancos.
O detentor de mandalto parlamentar não
é eleito como rep~tante de uma coletividade negra, não é porta-voz desta; seus
eleitores se distribuem entre as variadas
iflonalidades da pele e as diversas origens
raciais ex1sfJenbes no Bnasll.
A democracia !racial brasileira críou a
imagem do branco a,J,tivo e superior e do
negro seIvagem e submisso.
A .Mrlca contInua submersa em. nOBsa
Imprensa. As imagens que nos chegam são
de países ha.bltli'Clos por selvagens. As contradições recials não são analisadas ou explica'Clas.
. No Sudeste, se estabeleceu uma clara relação entre :a;bolicion1snio e imigraclonlsmo, 'rela.ção que se vinC'll1a ao clima do pessimismo moial do fim do século XIX e à
equação entre o progresso e embranquecimenta do País. Ao ,problema da escassez
de mão-de-obra definida em termos estriiIioo como escassez de braÇOS eScravos pretendillJ-oo dar solução por meio do estímulo à Imigração européia.
Segundo Fernando Henrtque 01lrdoso:
"braço livre desejado em o braço estnangeiro, sem mácula, não o bra~ 11lberto ou do negro degredado pela escra·vidão. Esse, ao contrário, passava a
ser consideraldo em si mesmo, independentemente do sistema escra'VOOl"ata,
como causa de oolosidade, marasmo,
<ti&soluçáa. O que fora fruto da escravidão, pa:ssa'V.a a ser confundido com sua
causa e tido como o fator de imobilismo e atIlaso."

Daí se pretender que os ex-escravos teriam. formado uma camada econômica e
socialmente marginal à sociedade brasileira,
apõ.s a aboIlção; marginalização que se estenderia também ao .retor político, J;lOis,
analfabetos, não Rodiam participar das
eleições. COm efe to, logo após a abolição
da escravidão (1888), a !Proclamação da!República (1889) ampliou o recrutamento de
eleitores, opondo somente as barreiras de
sexo e analfabetização para os indivíduos
maiores de idade.
No meio urbano, afirmava-se que a ascensão sócio-eCOll1ômica era possível para os
negros (como acontece até hoje) s,em se
atentar que esta era uma ascensão de alguns poucos indiví'Cluos, mas não de grupos,
nem de coletividade. A ascensão de uns
poucos, ainda que Q'aros, e sua integração
em estratos ligeiramente mais elevados,
mllJl1tlnha nos demais a esperança de realizar a mesma façanha 11m dia, esperança
que minava as possiveis rel'iindicações coletivas.
A satLsf.ação dos que haviam. ooIlSeguido
se elevar a.gia em sentido contrário à da
.solidariedade étnica: não queriam ser mais
confundidos com os "irmãos de cor", que
haviam permanecido na parte mais baixa
da escala sócio-eoonômica.

A solução imigracionjsta articulava-Ele,
ao mesmo temJ;lO, como resposta ao problema da fa'lta de mão-de-obra, COmo pa.rte
de um projeto de modernização do Pais e
o- embnanquecimento da !população nacio.
nal.

Além. disso, também havia um reforça da
adoção doá valoxes dos brancos pelos' ne-

Acresçenll!uia: foi e conrtlnua. esse construtor sendo, ainda, vwma d8I d19crlmina-
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O imigrante europeu monopolizou as
O})OJ.1tunlldJades de clilJssificaçãoeoonãmica
eaacensão ~ial, acarretan,do o conseqüente desl~ento de negros e mulatos [Jara
ocupaçoes marginais ao sistema de produçáooopitalista das áreas urbanas e rurais.
Os mecanimnosra'Cistas de discriminação não desapareceram com a industrialização e o desen:roIvimlmto econômico rápido, mas parecem ter sofrido ligelradiminulção.
Os negros ainda compõem a parcela mais
significativa eLa população carcerária, residem, em sua grande madoria, nos iocais
mais desgradan1Jes e suas aspnçõoo de
evolução sooiM há muito são espera.das.
Discriminação e Preconceito Raciais AntiNegro no Brasil
Diz Joaqulm N<abuco:
"O negro OOI1Stl'lUÍ:u um país J;lara os
outros; o negl'lO construiu um pais para
os brllincos."

I

ção e :preconcelitos raciais.
Ensina-nos Dalmo de Abreu Da1a['i:
"A existência de inúmeras situações
dediscr1mlnação contra os negros tem
'C1e~r1Jado, entre os. discr.!.JninadOS, di'Versos tipos de reaçao. Ha os que reagem n'UIIl seIJJtl.do hUIDa,niSta' acredit!llDdo que. as práticas discr1mln.atárias
são o produto de um sistema eduoo.tivo
viciado, c:onatruído a partir de preconceitos. Os que lPCllSam desse modo gell'auneIllte aeredi:tam que um trabalho
persevemnte no Bentid~ de aproximaC}ão en~e negros e não-negros, sobretudo en<tre crianças, ac·abará criando
uma novlll menbalic1li'Cle, sem lUg'ar para
() preconceito.
Existem, J;lOrém, os que reagem C<?m
violência contra as Injustiças das Ó1Scr1mlnações, :proomaooo 'C1espertlllr nps
negros uma C!OllSiliêncla de superiorid~
de mais do que de igualdade. Para
confIito racial é insuperável, devendo-se ,reconhooer que são puramente demllJgógicas ou pllItemalistas asa~
Itudes dos que procuram aproxi~açao
oom os .negros, aparentando ausentlia
de preconceito.
Há também os negros que não chegam 8" ter consciência do significado
maiS profundo da dlBcrtmiru:ção, a;cei:\ianJdO-a como fart;alidade e nao tomando qualquer rutitude para se livrarem
das conl:!eqüên:clas do preconceito. Essa.
passivida<le IDrnlnul'll mul'\Jo nos últimos tempos, especlalme!!'te depois que
os meios de comuniClaÇao começaram
a divulgar as rpa1arv:rllS e ações dos es~iStllJS e mil.illantes políticos negros,
bem como a existência de movimentos
antIdiscriminatár.ios, nos quais os negros IliPaxecem não só como 'bene.ficlários maS sobretudo como aideres, agenres de sua própria hlstóriJa."
Em São Paulo a cidade mais rica do
Brasi! existem aPeIllllS cl:noo empresártos de
cor proprietários de: empresas médias de
oorVdços. A q113.'Je totIal.idade da comunidade negra permanooe economicamente estagnada em decorrência doas ci'Catrtzes históricas
a afetaram psicologicamente e
da e<stratégia montada pela sociedade para
que ela assim permanecesse.
Disse Joaquim Na,buco, :no flrual do século passli'Clo cOIllstder.llIndo 'a vasta tarefa
que caberia à. Nova República: ",teremos de
desbastar, por meio de uma educação vigorosa, trezentos anos de cativeIro, isIto 4f,
despotismo, supersti!i'OOs e tgnorâncÍla". Um
nobre projeto, negligenciado, aln'Cla 'PlJ'r
executa,r.
O negro tem que ser, .no mínimo, brilbante pare disputM." com vanJtagem um emprego 100m um branco medioore; encnn!tra
sempre as célebres "bam-eíras ideológicas"
que seguram sua mobl:lid9lde socia:!.
Rogar 'Bastide .analisou exaustivamente a
matéma.-pr.1ma com que essas "barreiras"
foram ooootruldas: peloo nossos clá.ssicos,
desde Gregório de Maitos a Aluízio de Azevedo, lnstitbuindo preconceitos, idéias-feirt;as
e estereótipos (ehwvões que e}Ol)rlmem um
jull~ent.o de vMor implícito), os quais
vêm acompM1l:lando 3, raça neg.ra ao longo
® sua tmjetória no BIIasiJ.. Tais balelas,
éoncebidas com a função de convencer o
e.scr·avi21ador da superklIl!dade de sua posição, COI!lIt1a1Ulariam lncorporadM à psicologia dominante nacioml, sendo mesmo reinventadas paTa que senhores e subalternos
·'p;emnanentemeIlJte se ·a'lLto-reconhecessem
como tia.}".
O excedente de mão-de-obra permite aos
etna;)regadiOres efetWl;r um recrutamento

esres (}
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'ProfJsslonal DJa base de critérios nem sempre 1nerenJtes à qualificação profissional. A
cor é um desses critérdos, normalment.e
metamorfosea'lio na ex.igêncloa de "boa aparência", eufemismo que, nos classificados,
mlaSeara a mais óbvro. discriminação racial.
Os empregos que impliClam contato com
o público .são, em geral, vinculados à exigêncta de uma foto !recente. Inexistem neg1'I06, por exemplo, nos balcóeB das companhias de aVliação, a, dificilmente, um negro progride na escala hierárquioo 'lie qualquer empresa.
Refletindo e'88a realidade do mercado, as
a.gências de publicidade reproduzem inab'alavelmenrte os preCOill.celt.OB daqueles que
as cooJt1"ola:m, cnBtalizando ainda mais a
rigida estrutura social vigente. Ó consumidor negro não figm'la nem na publicidade
que é dirigida à faixa econômioo a que ele
pertence.
O preconceito é ,uma i"eaçáo imediata, em
função da aparência. O preconc.eito não
permite 00 outro tempo de se tornalr al-

guém.
A defesa. contra a ~ão econômica doa pqpuIação é prioritâria em ,relação
às' cr.eivilIlodlicaçãeB de opontun1d~de8 para
negroo - só pelo fato de serem negros.
Essa má vonrt:.aqe em relação ao que deles
se pode esperar, :na. verdade, está entranhada lIli08 mais diferentes setores da vida

oocional.
Otelino de Souza, negro, 25 anos, quintanista de medicina, especializando-se· em
psiquiatria foi, depois de seis meses de estágio não-remunerado, afastado do elegante Sanatório Botafogo, no Rio de Janeiro,
sob a sumária alegação de que "sua cor
poderia prejudicar a boa imagem do estabelecimento". Procurando fazer valer seus
direitos, foi processado por calúnia.
Criou-se. entre nós o hábito de minimizar
todas as formas .ele atrito racial e de contornar problemas que são inevitáveis em
toda sociedade multirracial. No Brasil ninguém jamais foi punido por ter infringido
a. Lei Afonso Arinos. O punido, normalmente, torna-se vitima, como ocorreu com
Maria Aparecida Rosa que, em 19-74, impedida de entrar no Clube Noturno Vilabela,
em Juiz de Fora, por ser negra, denunciou
o fato, com inesperadas repercussões. Impulsionadas pelo próprio Presidente da. República, as autoridades policiais encontraram logo um culpado: Benvindo Batista da
Silva, que cumpria ordens da direção do
clube, conseguindo puni-lo com a condena,ção de pagar quinze cruzeiros. Quem recebeu evidentemente a pena maior foi a vitima, Maria Aparecida Rosa, que, lllém de
perder o emprego, não consegulU arranjar
outra colocação na cidade, sendo obrigada a
abandoná-la.
A própria existência da Lei Afonso Arinos e a total ausência de negros em cargos
de importância - como executivos muni-cipais, estaduais, com mandatos parlamentares, no corpo .eliplomático (embora o Brasil mantenha relações diplomáticas com
mais de cinqüenta paires do Continente
Negro),nos altos escalões das Forças Armadas, ministros de Estado, etc., comprova,
de forma eloqüente, a discriminação e o
preconceito vigentes no .Brasil contra o negro.
Dessarte, (} tronco negro, que compreende
mais de um terço da população global do
Pais, não se acha r~eS€il1tado nas po.'Iiçóell
de relevância ou 'em cargos de importância.
Há até certo constrangimento, por parte
dos embaixador~ dos palses negros. em
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não encontrar nos quadros da diplomacia
brasileira qualquer interlocutor de pele escura, como se procurassem nossas autoridades es'conder a negritude de nossa população (o segundo pais negro depois da Nigéria), oferecendo ao mundo uma imagem
falsificada, em termos de cor, da sociedade
brasileira.
Se existiam, em 1977, dez alunos negros
no Instituto Rio Branco - seis africanos e
quatro hispano-americanos - que um dia
chegarão a postos-chave em seus países,
não temos ali qualquer negro brasileiro (e
isso vem ocorrendo ao longo da história)
como se fosse um tipo de estratégia sistemática para impedir a ascessão do negro
em sua mobilidade social.
O Brasil se recusa a renunciar à i.eléia de
que é um país, branco, desejo velado, responsável por todas as distorções, inautenticidades e preconceitos, desejo este que, a
qualquer momento, poderá invalidar ou até
mesmo negar, de forma brusca, sua tradicional "harmonia racial".
A reputação internacional brasileira, por
outro la.elo, é de País tolerante em face da
mistura de raças, fenômeno raro em sociedade com população alt.amente heterogênea.
Há discriminação e preconceito, mas não
há segregação racial. O racismo, entretanto, não constitui dado básico da civilização
brasileira.
Certas atitudes estranhas do ltamaraty
- apesar da reconhecida eficiênCia de sua
política externa direcionada à Africa, notadamente no Governo do Presidente Figueiredo - quando enviou para o Festival de
Lagos, na Nigéria, o ilustre psiquiatra George Alakege, descendente de velha linhagem
nigeriana, para discorrer sobre "O Estado
doe Transe no Candomblé", deixam muito a
desejar, anestesiando e deixando intacto o
distanciamento cultural.
Mantém ainda o Itamaraty a impossibilidade de qualquer estudante brasileiro freqüentar universidades africanas, em cumprimento aos inúmeros convênios existentes, enquanto centenas de estudantes de vários países africanos freqüentam nossas
universidades, o que constitui outro paradoxo Inexplicável.
Parece até que se pretende evitar que
nossos estudantes univ&sitários negros conheçam ao r1ealidadleafricana. destes diaa'
em que os paises negros, libertos do jugo
colonialista, seguem caminhos desenvolvimentistas, sob o comando de homens de
pele escura, cujas imagens nossa Imprensa,
notadamente nossas emissoras de televisão,
não mostram aos brasileiros. No video, sobre
a Afr:1ca, só não mostrados negros selvagens e exóticos, escondendo-nos esse extraordinário despertar de um mundo novo, dirigido por negros. Representantes de vários
paises negros decidem, na Organização das
Nações Unidas, os destinos do universo.
As democracias não discriminam nem humilham as raças, as culturas e os seres humanos.

Dessarte, não temos democracia racial:
há grande concentração de negros nas favelas, alagados e nos bairros periféricos;
idem, nos hospitais psiquiátricos e nos presidias; estão vivos os ditados pejorativos;
negro conUnua com significação do que não
presta; a audiência negra nas universidades é quase diminuta; os negros estão au-
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sentes das altas funções públicas empresariais ou de significação.
A comunidade negra vem sofrendo desde
a Abolição um verdadeiro processo de marginalização racial, política, econômica e Social, acompanhado de descaracterização, esmagamento e comercialização de sua cultura.
Em contraste à sua participação acentuada na população como um todo é a seguinte
a participação do negro na força de trabalho: entre aqueles que ganham mais de dez
salários, somente 1,'5% de homens negros e
0,12% de mulheres negras; 45% de homens
negros estão situados na faixa de rendimento de até um salário minimo.
É notória a desigualdade de tratamento
entre negros' e brancos pela policia. O negro é sempre o primeiro suspeito. Muitas
vezes o negro vai preso apenas por não ter
documento em seu poder; o mesmo não
ocorre, com a. mesma freqüência, relativamente aos brancos.
O Brasil não recebeu mais de 500 mil
portugueses, mas recebeu cerca de sete milhões de negros, cujos descendentes têm o
direito de viver igualitariamente aqui, porquanto são os mais lllSSimilados dos brasileiros.
A distância entre o pobre e o rico no Brasil é abismal. Esta. desigualdade perante a
lei é outra herança da escravidão. Exercer
a escravidão desenvolveu uma espécie de
carapaça, de irresponsabilidade moral, de
isenção e de falta de sentimento humano
para com um homem transformado em coisa. O preconceito social é grave como o racial e, 'Para o negro, os dois se somam.
A função social do preconceito é manter
a sociedade tal qual ela é. O preconceito se
exerce sobre o negro não porque ele seja
inferior, mas pa'ra que ele continue na situação de inferioridade a que foi reduzido.
Tal situação traz lucro a quem explora o trabalho do negro. É um instrumento de opressão e ao mesmo tempo um mecanismo de
manutenção. A função do preconceito é
perpetuar a sociedade com sua estrut.ura
desigualitária.
No BrasUpredomina a mesma tendência
estrutural à extrema desigualdade racial
- à centralização e à concentração da riqueza, do prestigio social e do poder.
Tanto a estrutura ocupacional, quanto a
pirâmide educacional deixam uma participação infima para o negro e o mulato, assinalando uma quase exclusão e uma marginalização sistemática e desvendando, inclusive, que na luta pelas oportunidades tão
desiguais e sonegadas, há uma desigualdade
adicional entre o negro e o mulato (pois
este vara relativamente melhor várias das
barreiras raciais camufladas).
Outra caracteristica das pessoas de cor
no Brasil é que elas nunca tiveram nada,
absolutamente nada - não têm terras, não
têm patrimônio nenhum, são têm nem a
posse de si mesmas, fato que não ocorre
em outros paises. São os despossuidos de
sociedade. O índio, pelo menos, tem suas
reservas.
Dá para contar nos dedos os negros que
tiveram algum destaque no País: Pelê, Milton Nascimento, João do Pulo e mais dois
ou três, numa. comunidade superior ao quarenta milhões de pessoas. Houve na história diplomática brasileira, por deferência
especial do Sr. Jânio Quadros, durante seu
Governo, a someação de um emlbaixador
negro paTa Gana, fora dos quadros do Ita-
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maratl, contrariando a tendência histórica
daquele Ministério em relação aos negros.
Nossa vida política, educativa, cultural,
científica, milítar, diplomática e relígiosa
dificilmente nos revela uma personalidade
de cor, fato indícativo de que o grupo de
pele escura não participa plenamente da
vida sócio-econômica do Pais; numa manifestação bastaste persuasíva do processo de
dlserimlnação extremamente eflclente,apesar de velado.
A raça como critério relevante para o recrutamento perde importância somente com
respeito a algumas posições sociais.
Isto é particularmente visível na esfera
ocupacional, por exemplo: enquanto nas
ocupações manuais da indústria, a qualificação para o cargo parece ter mais importância que a cor como critério de contratação, nas ocupações que implicam um reJacionamentodlreto com o público ou com
o consumidor, o negro e o mulato são excluídOS não ~anto pela falta de qualificação, mas por ~rem percebidos como esteticamente questionáveis.
A população de cor se concentra desproporcionalmente na base da pirâmide ocupacional, com pequena exceção para o Sudeste, onde a população de cor criou seu lugar
dentro da classe operária, acompanhando
assim a industrialização da região, com
maiores chances de mobilidade para os setores médios <ia hierarquia ocupacional. Tal
processo, que reflete o ritmo das transformações sociais que ocorreram na região Sudeste,adquire maior relevância, quando se
leva em conta a marginalização sócio-econômica sofri<ia pelo negro e pelo mulato
naquela região nas décadas posteriores à
abolição.
Há poucos meses atrás, num acintoso
atentado à dignidade da pessoa humana,
um gordo cabo da Polícia Militar <ia Rio
de Janeiro conduzia, amarrados pelo pescoço com uma grossa corda, sete jovens homens negros. Parecia uma gravura de Debret ou de Rugendas. Só faltavam os grilhões, numa rememoração da triste e desprezível figura do capitão-do-mato do tempo da escravidão.
Tal fato, para nossa completa vergonha
e tristeza como Nação ~ e a escravidão é
Uina mancha que jamais conseguiremos
apagar de nossa memória - era estampado, em amplos espaços, na página de rosto
dos principais jornais do País e reprodu~dos para a imprensa do mundo inteiro,
num testemunho eloqüênte do falso modelo de democracia racial que exercitamos
aqui.
Devemos reconhecer, por outro lado, que
pelos atuais processos sociais de desigualdades em termos de renda, muitos brancos
vleramacompanhar os negros nos estratos
mais babros de nossa sooiedade pela notória falta de oportunidades.
:J!: preciso, dessarte, talvez tuna segunda
Abolição neste primeiro centenário daanterior, para eliminar, de vez, todos os resquícios escravagist~ e préConceituosos de
raça e de cor no Pais.
Ensina-nos o ex-Deputado negro Carlos
BanIio8, uma das expressivas personalidades que dignificaram o Congresso Naclon81, pela cultura e exemplo cívico, em magnIfico aparte, qUando se debatia, no Plenário da Câmara, mais uma ocorrência racial
no Pais:
fi •• ,.
não temos ainda uma definição
do tipo étnico do brasileiro. Somos mla-
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tura de todas as raças, tentando definir
o tipO exato do brasileiro. Não é possível que no Brasil se pense em problemas de raça quando, afinal de contas,
é o Brasil um dos países mais marcados pela negritude nas Américas ... se
a Pátria é, realmente, a unidade espiritual de seus filhos, como dízia Rui
Barbosa, se não sou reu, nem ninçuém
isoladamente, mas todos nós que a
constituimos na realidade das nossas
diferenciações, então o racismo é uma
atividade totalmente contrária ao sentimento de Pátria, porque eLe separa
indivíduos que nasceram à luz do mesmo sol, à sombra da mesma bandeIra.
Racismo, pois, é o maior crime que se
comete contra a unidade espiritual de
um povo e o maior crime praticado contra a própria idéia de Pátria ... por um
principio de profunda integração e orgulho da misha raça, de indormida fidelidade às minhas origens, raça que
ajudou a construir a nacionalidade, raça que deu ao Brasil todos estes predicados e que o distingue no meio dos povos civilizados, raça que tem, afinal,
através da história, tanto e tanto emoldurado os nossos foros de civilidade, raça mátir, que não fez do ódio nem da
vingança ressonân.cia de quatro séculos
de cativeiro; ao contrário, beijou, eu diria quase, o chicote que a castigou, esqueceu a senzala que a segredou e ai
está, através dos séculos, lutando com
brasilidade, com patriotismo e com desenvoltUra, ao lado dos irmãos de outras
etnias, pela Pátria unida, livre e democrática."
Esta, realmente, tem sido a imagem da
presença afro no Brasil. Todavia há indicios
de mudanças inevitáveis.
A cada dia surge um novo acontecimento
de forma constrang'edora e desrespeitosa,
para incorporar-se à história da raça negra, criando tensães, aUmentando sentimentos de revolta, reabrindo feridas entre
negros e brancos, apresentando uma Imagem negativa de nossa Justiça, jogando o
homem negro para uma situação de inferioridade, como se fosse compulsoriamente
obrigado a conhecer seu lugar, obsCO'ando
um comportamento de passividade, sem rir,
sem falar, sabendo por onde andar, onde
morar, onde estudar, onde comer, onde trabalhar, onde sentar, para não passar vexames, tudo isso em flagrante desrespeito
aos nossos princípios constitucionais e às
leis do Pais, situação que carece de urgente
reformulação.
O nJegro, biem como todas as parcelas
oprimidas da população consegulrãol em
curto prazo, sua definitiva libertação, através de um regime político-social justo, onde 08 preconceitos e as discriminações de
qualquer espécie sejam incinerados.
O negro, li- educação e a cultura
O "sou" foi decisivo para que formas autônomas de organização da comunidade ficassem evidentes para a sociedade: "os
"black.s' apresentavam um layout de revolta e contestação, ao contrário dos sambistas das escolas de samba e isso foi importante para fazer surgir uma consciência massiva de negritude e obrigar os grupos de vanguarda a uma autocritica em
suas posIções em relação à cultura.
O negro que dança "Ibreak" na ;rua quebra 'O eBiPIa'tO formal que lhe é reservado
para dançar e impõe uma nova imagem
do negro nos calçadões: não mais o vagabundo, mas sim o dançarino.
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O negro comum quer um símbolo, uma
imagem, um heróI, com quem ele possa se
identificar. E tem encontrado tudo isso nos
ídolos do "reggae". Isso é positivo: ele passa a ter uma referência cultural que não é
do branco.
Com a escravidão, foi prescrita a língua
de origem de cada negro c, com o tempo,
destruída, permanecendo apenas nos atos
de fé.
A sociedade brasileira habituou-se a se
apropriar da componente negra de sua
cultura (feijoada, samba, candomblé, etc.),
torná-la mesmo símbolo da nacionalidade
e, ao mesmo tempo, bloquear social e economicamente os homens negros concretos
que a encarnam.
Tais homens ainda nem ch'egaram a exprimir seus pontos de vista sobre a historiografia e a sociedade em que estão inscritos. Quando 08 primeiros historIadores, sociólogos, antropólogos e cientistas políticos
negros começarem a se manifestar - o que
começa a ocorrer - certos especialistas em
cultura negra mostrarão seu verdadeiro
rosto, talvez cobertO por uma máscara negl'R, numa encenação idêntica ao ator que
pinta o rostio de preto para interpretar
uma e~riência e uma dor da profunda
sentimentalidade da alma negra..
Os casos de preconceito e de discriminação racial entre nós reproduziram uma difUSa recusa a tudo o que, historicamente,
os negros simbOlizavam:
J1i ~ as misérias do subproletariado, as
asperezas do trabalho manual, a sombria
herança cultural, econômica, social e politlca do mundo das senzalas;
2 - um fenômeno de demora cultural,
isto é, Uma soIbrevivêncla do longo e relativamente recente passado escravista.
Atitudes discriminatórias e comportamentos preconceituosos, valores do regime
social anterior ,foram transferidos para a
Situação histórica contemporânea, entrando em ohoque com a ordem moral, juridica
e econômica vigente, dentro de uma sociedade competitiva e industriali~ada.
As desigualdades racIais no sistema educacional ap!l.recem na sua verdadeira magnitude. Além de existirem desiguaikIades
em todos 08 níveis de ensino, as desigualdades de oportunidades crescem exponencialmente ao se passar para os níveis de
ensino mais elevados.
No total do País, os brancos tinham uma
chance de completar o grau elementar 3,5
vezes maior que as pessoas de cor, uma
ohance 11,7 vezes maIor de completar o ensino médio e 22,7 vezes mais probabilidade
de obter um diploma de níV'CI superior
(Censo Nacional Demográfico de 1000).
'Verifica-se, de modo geral, que a população de cor está quase que impedida de
ingressar nos níveis mais elevados de ensino, por dliferentes razões.
Se bem que a educação tenha constituido, no Brasil, o principal canal de ascensão social para o mulato e o negro, existem fortes motivos para pensar que, quanto mais elevado o nível lCducaclonal das
pessoas de cor, maior é a discriminação no
mercado de 'trabalho. Isto significa qU~
para as pessoas de cor o retorno de anos
adicionais de escolaridade, em termos de
ganhos nas esferas ocppll.Cionals ~ de distribuição de ~nda, tende a ser deerescentese se a.dota «} grupo branco como norma..
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Enquanto a diminuição das desigu{\ldades de classe implica seja modificar os pammetl'08 institucionais do sistema, seja
Implementar politlcasque contrariem os
Interesses de gruPQs economicamente dominantes, a l'edução das desigualdades raciais requer que,a partir da pressão politica do grupo racialmente dominado, mecanismos de mobilidade social sej am acionados visando à. promoção diferencial desse grupo. No primeiro caso, o que se põe
em Jogo é a própria estrutura de classes;
no outro, o privilégio racial do grupo ,branco dominante.
Esperar que o ideal da democracia racial
se realize por meio de um processo de mobilidade .social individual é nusório, pois
não se consideram os mecanismos que bloqueiam as possibilidades de ascensão das
pesooas de cor.
As práticas discriminatórias dos brancos,
sejam elas abertas ou polidamente sutis,
somam-se os efeitos de bloqueio deriV'ados
da integralização de uma auto-imagem
desfavorável por parte das pessoas de cor.
A forma complexa como esses dois meeanismos funcionam e se reforçam mutuamente leva a que normalmente o negro e
o mulato regulem suas aspirações em consonância com o que culturalmente é imposto e definido como lugares apropriados
para as pessoas de cor.
Se a mobilidade social individual pode
ser desc,artada como forma de diminuir as
desigualdades raciais, a relação entre movimentos sociais e mobilidade coletiva irá
depender dos movimentos negros no BrasU, que estão concluindo sua organização
em todos os rincões do território, de forma
extremamente expressiva e eficiente.
Os negros trouxeram importantes técnicas, não eram passivos nem estavam calados. Eram seres de culturas bem, diferentes das européias e lutavam para organizar uma sociedade realmente avançada e
democrática.
Na época, entretanto, o inimigo era bem
mais poderoso do que pensavam os progressistas, que só viam até os limites de
sua nacionalidade ou raça.
E<isa memória foi perdida ou seqüestrada, e os historiadores brancos preferem
analisar as experiências dos trabal'hadores
apenas a partir da chegada de imigrantes, quando se inicia a industrialização do
Pais, fato que só ocorreu muitos anos depois de sua instalação.
Na literatura ,brasUeira, o negro está
morto. Não tem voz, projeto político, qualquer tipo de identidade, antepassados ou
raizes 'étnicas. Tem sido sempre o objeto
direto de uma história onde o homem branco é o sujeito.
Estando a Africa permanentemente mirando-se do outro lado do Atlântico, como
que à procura de maior contato, de maior
entrelaçamento de amizade, de relações cada Ve'l: mais estreitas, não se compreende a
razãó para a total ausência de: informações robre a cultura, sobre sua realidade,
sdbre as pessoas e coisas daquele Continente por parte da imprensa brasileira,
notadamente das emissoras de televisão
que só nos oferecem, da Africa, a imagem
de que seus habitantes são ainda selvagens,
exceção única quando da recente viagem
do !PreSidente Figueiredo a cinco países daquele COntinente, assim mesmo Só nos foram mostradas apenas as aparições públicas do Presidente.
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A alienação do negro brasileiro é um aspecto da manipulação que tem sofrido. Foi1b.e sonegada até a. Informação de como ele
compõe a população brasileira. Os especIalistas da ONU acusam a carência de objetividade dos censos brasileiros, que omitem
o item cor. outro aspecto de manipulação
da força, negra é a separação de negros,
mulatos e pardos, que vem desde os tempos coloniais, quando tudo se fez para que
os ódios tribais e diferenças culturais fossem acentuados. Hoje a separação se faz
no sentido da gradação epidérmica - uma
classificação que sempre visou a romper a
unidadoé e invalidar essa força.
Se as vicissitudes, mágoas e .sofrimentos
da raça negra se fizeram sempre presentes, suas exteriorizações, em termos de arte (música, escultura, arquitetura, literatura, pintura, representações cênicas e ainda
em representações individuais, como no
atletismo e no futebol) foram exponenci{\is .
Como a arte tem o condão de suavizar
as agruras da vida, os negros foram bem
aquinhoados, transformando suas decepções e vicissitudes em manifestações do espírito, através da arte.
Ouvir uma intérprete negm é algo que
toca ao mais insensível dos individuos.
Quero crer que sem o negro, a vida humana se transformaria em algo deJlltituído de
sentímentalidade, sem alma e sem aquelas
nuances criativas que fall:em vi,brar as manifestações mais sonoras e mais profundas,
quase mágicas, do sofrimento transformado em beleza.
Aqui mesmo sentimos a meiguice das
pesooas, na maneira fraterna dos contatos,
no humanismo, na integração racial com
miscigenação, no calor humano, na facilidade de solucionar problemas graves, tudo
isso se deve ao tronco africano formador
de nossa nacionalidade. Em que parte do
mundo civilizado encontrariamos hoje tais
r~uisitos?

.A arte negra, em suas diferentes manif'estações, de forma indiscutível sensibiliza
o mundo: aí está o "break"; aí está o (Miohael Jackson imitado em sua coreografia
pela juventude no mundo inteiro; aí está
a música. jamais ultrapassada do extraordinário Duke Ellington; aí está a sentimentalidade à flor da pele de uma Billie Holiday, e aí está o piano praticamente divino de um Oscar P'eterson.
Por outro lado, praticamente todos os intérpretes e compositores brasileiros provêm
do tronco afro de nossa nacionalidade.
COnstituem verdadeiros iluminadores e forjadores de momentos de lazer e criadores
permanentes de valores culturais 'brasileiros.
Oafricanismo, para o 'brasileiro, não
constitui apenas um tema, ele: conforma
a nossa psicologia e a nossa circunstância,
reflete-se ou se integra em nosso estilo, em
nossa concepção da vida e das coisas, em
nossa história e em projeções de cultura.
Dessarte, existe permanentemente uma
forte fraternidade de sangue e cultura a ligar, por sobre o Atlântico, brasileiros e africanos.
Centenas d'e empresas brasileiras já exportam para o mercado africano e outras
executam serviços e obras em vários paises daquele Continente.
A influência afro no Brasil é imensa, p0demos dlZea- "está iDO ar". PraticatUrote
tudo é iIlllPregnado de afriaanidade, que
pa1"ece ser o tempero que dá um sabor todo

Quarta-feira 5 15833

especial às coisas e fatos nascidos da alma
nacional.
A visita do chef.e da Nação brasileira recentemente a cinco países do Continente
negro constituiu o reconhecimento da sociedade brasileira pela importância dos
descendentes de africanos no Pais, mesmo
porque, na medida em que os africanos se
incorporam à familia internacional, nas
Nações Unidas, seus descendentes, fora da
Mrica, tendem a integrar-se cada vez mais
dentro da hierarquia socIal das socIedades
que 3Ijudaram a soerguer.
No presente momento histórico, diante
do interesse universal pelo Continente Africano, a política internacional do !Brasil
ainda poderia ser mais agressiva em relação àquela parte do mundo. !Mudou a história dos paises africanos e está mudando
a conscIência negra no universo.
Os objetivos e métodos de nossa política direcIonada à Africa devem imbuir-se de
ampla visão em seus múltiplos e variados
aspectos sócio-econômico-culturais.
O intercâmbio Brasil-Africa já supera a
barreira dos dois 'bilhões de dólares.
Não temos, por outro lado, praticamente
nada 'sobre a Africa nos manuais de história nos currículos de nossas universidades,
como se se procurasse ocultar ou esconder
sua existência. :Jl: necessário que se procure restaurar a memória perdida da Africa
nos anais da universidade brasileira.
se até o governo tem uma política bem
formulada para a Africa, por que os partidos politicos de oposição também não articulam uma política externa para aquele
Continentie? Muitos países desenvolvidos
têm ,essa política por escrito, traçada em
p]anos elaborados 'POr partidos oposicionistas.
Nem a Oposição, nem a Universidade podem se omitir em ,assunto de tamanha magnitude, mormente quando a cobiça internacional ;para ali se dirige, na conquista de
um mercado de quase 400 milhões de >consumidores e onde se acham 9'7% do cromo, 92% dos diamantes, 71% da platina,
50% do manganês, 47% do ouro, 42% do
cobalto, 33% da bauxita, 28% do urânio,
20% do vanádio, 13% do ,cobre e mais fel"ro, c;humbo, zinco, estanho, petróleo e minerais radiativos.
iRá toda uma máquina montada internacionalmente para .sonegar e distorcer informações de molde a que o Continente
Negro nos sej a apresentado de forma caricatural, vesga, quando não infamante.
A presença afro na formação de nossa
nacionalidade constitui, sem dúvida, o capítulo mais vigoroso do proeesoo cultural
brasileiro .
Influência Afro na, Vida Brasileira
CentenalS :de rpalavraB de origem afrlca,·
na :piaoolllram a ser usadas 1lJO Brasil, sem
f,ailllr OOs i1etI'as 'Cllil1talClJas nos cultos que
;procUJmvam lllill;nOOr 'a originalidade da lín'gua do íJXlIVO que fornecia eIlJtidades iInateriaisaos terreiros, tudo isso apesar da quase total diestruição da cultura afro-negra
trazida ;pelo ereravo.
Anrotamos ~l~ vOClÍlbuLos: banzo, chimPalIl2!é, fula, linhame, \SOva, zebra, apará,
a1uá, IMufá, =ta,atllJbaque, angelim,angi00, :ax1xe, bajula (bajulJação), cabilda, cáfU~ ~undongo,ftuno, gamela, go~a, gula, gunga, inhaca, lacm.ta, manjuba, :mocambo, m01"rinha, quitandta, palanque, récua, Tifa, irifJ.e, rixa, ruJSga, sabugo, sunga,
tapa (tapeação), tijela, ta1Je.fe, 'taboque, tri-
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pa, rbroea, troco, tolo (no sentido de maluco), tombo, tra.mbolho, vatapá, zarolho,
zambo, zumbi, aberém, acarajá, acaçá, ado,
amaJá, :!lI1Ilbl1OZO, samba, congadas, candomblé, X'MJJgÔS, calbimbós, Iemanjá (Janlna) Xangô (São Jerônimo, São João Batistá), !fá (Espírito Santo), Ogum (São
JOI1ge) XJa,panã (Obulauiê), Naná (Iansã),
Exu.
Oerca ·de 90% das cul:turas afri'ClaIlas no
Bl"aJSil contemporâneo estão projetadas rpsioológic.as e materialmente em seis cultu1"lIIS: Nobó, lomba, Oió, Erejá, Nagõ e Gêe,
llipenas seJ,s das cento e cinqüenta culturas
a.friOOJIlas <aqui aporrtadas.
Essas seis civülizaçõeB africanas 'J)'Oderão
ajudar, de forma exrponencIail, à melhor
compreensão õo d€Spel.1tar das jovens nações africanas, com as quais o Brasil rpodlerá inorementlM", 'ainda mais, seu relacion'alnento, doode que o Governo mande elaborar dicionário p<l'Ituguês-africano e afrieano-<porrtuguês, 'abrangendo-as.
No substrato 'dessas culuas está o amanheoor de uma Africa e2ctiraordináriJa, que
o Bra.sil, pelos liaA;os de sangue e de cultura, não pooe pell"der de vmta.
Com a cooseente aproximação e intercâmbio comercial, cultural e científico com
mais de 50 nações jovens e florescentes do
Continente Mriean'O, 'O fato de não termos
um dicionlÍirio pol1tuguês-'africano e africano-pol1tuguês deiX'a o mundo mteleotual do
Brasil e desses rpaises em g,rande di:!iculdade, !perplexidade e ,evidencta o descaso defermdo a esse importante tronco de fürmação da il1acionalidMlie br.asHeira.
Na Univel1Sidade de São Paulo, UBP, e na
PoIlJtifícm UniVel\5idade Ciatólicll. - pua,
para um >conjunto de eerea de 50.000 alun()iS de gr.aJC1mação, o número de negros não
chega ·30 500, isto é, men08 de 1 % dos alunos de duas universidades paulistas.
Religião e cultos Mro-brasileíros
Rerpr:imil1am, 100m bastante ênfase, as religiões iafro-bnasi:leiraa, cujos tenr.eiros se viram invadidos, os fiéis e saOO11dotes !lJ'1"esos,
pelo crime de praticarem <ma fé religiosa.
Os cultos afro-brasileiros ,tradu2lem uma
profupda religiosidade. A própria Igreja
!pós-tOOncillar reoonheoou e valorizou as sementes 4e verdiade e de bem existenrtes nessas e em outl1as religiões não cristãs.
A ~prop11lação cultural, muitas vezes é
mais superficiaJ. do que se pensa, lBto é, os
crnWs continruam preenchendo seu papel
em reLação à romunidade negr.a. Eles são
mareados por um intimLsmO c uma ;privacidade qoo lhe pernütimm. fugir sell1[Jl"e do
controle d,e uma dominação Wbal.
O P.aKire J€lSUíta negoro João Manoel Lima
Mim, que Mereveu livro sobre a evangelizaç.lW dI() negro no período coloillal, afirmou,em entmeVlÍSta ao .TornaI do Brasil:
"Eu !provo que n~ houve um l1Jrabalho de ev.angelização do negro no pelriodo oolonial... O que houve foi uma
dominJação cultural. Em nome do Ctrisrtianismo se teDJtou dominar. Além do
mais, era proibido ao cidaidão- negro se.r
paidlre. .. Infelizmente, ,toda a J:glIieja
foi conivente com a esc,ravidão... O
negro, :nos Estados Unidos, ainda levou
1ail:gumBJ v.an:mgem. Em vi:rltiUde 'do Pl1Orbestantismo, que é uma religião dio li"\'TO, o negro de lá se viu obrigado '3. ler.
E, Wdos sabem, o ler dá outra 'Visão do
m'Ullldo. N'o '8!r.asil, o negro escmvo não
rbeve 'à opolltunidaoo de se alfabetizar,
de ler... O il1egJ.'Kl brasileiro. sem leT,
acaJoou sem -i!n8tJmmentos para :f1azer
(rente à socied:a.de que o escmsvlzou...
Os que estão ree.oorevepdo a Igreja do
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rperiodo colonial falam que houve um
catolicismo negro."
Fontes contingenJbes de negros sudaneses
desemba'rollJdos Dia Bahia poosuiam princípiJOs !religiosos, baseados ;no sistema oosmoláJtrico, em que CaId·a Divipdade ou Orixá
preside um elemento da Nllltureza: Xangô,
Deus do Trovão; 1Iemanjá, Deusa da Agua;
O~, Deus da Guenra, etc. iElssa Ol'gla'l1Ízação esotérica, mais '3.d1iMltada, influenciou
os demais grupoo, numa 'legítima aculturação mtertribal.
Aqui, esses cultos abSloo:veram elemenJtos
de crenças indígenas e se ,mistura1'llm ao
espLrmtLsmo e, principalmente, ao catolieismo.
Clom a proibição die prM!C1a3 reJlgiosas,
pelos senhores, e o conseqüente sincretl&no
de seus deuses afrieanos com· os santos católíoos, ereseeua complexLdwere do fenômeno, e mais adnda, com ao :atual. sLtuação do
crescimento urb:mo desses cultos.
O si.lreretismo inevitável !provocado pela
pressão do catolicismo ofdciaJ. a.oo:bou aBSQcianldo as divindJades ·afrlcanas a alguns
s:mrlJos da Igrej'a Católica. Assim, os orixás
têm doJ,s nomes, um de origem africana:
Xangõ, Obatala, Iansã, e um nome OOJtólico: São Jerônimo, Jesus, Nossa senhora
dos Navegante8, Noosa Senhora dos Prazel1es.
Os "caboclos" são uma fuiâo da concepção ideal dio aborígene brasileiro com concepções pal.'ticuliU"es 'de origem angolana e
OOIl'glO'lesa.
Os "pretos velhos", umJa !representação
dos escravos africanos.
EsSa religUão ·unlver.s.aJ. toma formas diferentes segun'do os divm'OO8 povoo, ou seja,
trlllduz-SiC numa série de l.1ngu:agens diferentes das quais o catolicismo é uma delas
ea !rellgiãoafrioo.n.a é oUltra. Assim, é ípOSsível enrontl:lar, para cada Orixá, o santo
que lhe correspoillde. Tmta-se de "tradução" de uma linguag-em pa.ra outra, e não
de uma idel1lt1fiooção.
COm isso, o slncretimno tem mais carálter
de uma '!liparêncla, do que de uma realidade ontológica, ;por detrás da qual a religião
africana, em .toda. SUBI PU1'leza, se pode manter, oom. pre'Cii&alr se modIficar.
A cerimônia. :religiosa é dílrigld,a pelo ''pai
ou mãe de santo" e realiza-se no terreno,
ollidie está colocado um altar semelhJarute ao
dos ootólioos.
.AipÓ'8 a (lefumação contra os maus fluidos, são cantados os ''p<mJtos'' dos Orlxás,
de uoordo oom o dia e com o objetivo de
cerimônia.
Os médiuns ou "cavalos" são subitamente tomados pelos espírttos e caem em Itranse.
Identidade lI:tnica - Memória Cultural _
Integração Brasil-Africa
Por tudo que il'oi dito, o Dleg'ro brasHeiro
Viem eBJrlregando a CO!r lC1Ja pe1e como uni
grande fa11do, a madol1ia ignorando suas
"aílreS, ~das no CiOOl!tinente ad'ricano, son1lJankio com qudlmn.bos hoje inexistentes,
imfpelido ;por uma meIancolia quase incurável na sua derespemnça existencial.
Muitas 'Vezes, em dJecor:rêncla das vicissitUides de reuctr.ama, já exposto, procura
afogar SWl8 mágoas de difereI1Jtes manei!t'as: bebidJa, crj,me, sa.nartórios e outros degr,aus da decadência hll111JaIla.
O iPtt!m- Leg1alaJtI.vo deve IClJebSiter - e já
vamos CODl!J)1etal1 um século de Abolição _
as idesig.u.aildades soolais de que o negro é
vitima, quootão qUiEl se agrava a C!lda dia
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c, se não equaoiOlIlJ!ld'lt, suas conseqüências
serão imprevlisiveis.
Nossa sociedade pode efetivar as mudanças que se fioorem neoossárias, a :fim de
que ipO&S!l. evoluir com j-ustiça /lIOCial, sem
mirtos, m:<mrtiDas, !falsos estereótIpos, adi.clonando a CllIPac:ldade de realização e o talento de toIdas os bras1letros oriundos das
d\fIerenrtes etnias, paJl1a a construção de um
dosmadores países do mundo.
São os bria&l.clros negros, e somente eles,
que l!leDl1lem os maléfIcos e desumanos efeito's dos preoonceitos de raça e de cor.
Nosso< negro tornou-se um quase marginal
da imensa família negra mundial. Necessita de reatamento com os liames de suas
origens, através de canais próprios.
Foi edificante ver o impressionante espetáculo de encerramento da última olimpíada mundial, em Los Angeles, transmitida pela televisão para todos os rincões
do universo. E o mais empolgante foi ver
o Presidente do Comitê Olímpico Mundial,
acompanhado do Pre:feito negro da cidade,
Tom Bradley, na sua dignidade ebânica,
em sua postura de homem digno, capaz e
importante, tão importante quanto qualquer figura político-administrativa de qualquer parte do mundo. mostrar, no encerramento de uma das mais lindas festas que
a humanidade assistiu, que ele, negro, era
oaniitrião, era o comandante organizacional e promotor do espetáculo, comprov'ando.
de uma v·ez por todas, que o negro não é
inferíor a ninguém.
E quanto devem ter ficado orgulhosos, na
sua humildade, todos os negros do mundo
com a simples aparição na televisão de sua
figura.
['ara quem não percebe este mecanLsmo
de exclusão, é perfeLtamente justificável
ver o negro marginalizado, favelado, inferiorizllJdo, afastado da economIa. da politica e dos demais setores-mestres do sistema.
Envolvido pelo condicionamento que, desde o nascer, o afasta de seus verdadeiros
V'alore.!! e o cega quanto à realidade, mconscientemente se alija e eng.rossa o contingente dos desprovidos de fortuna. Daí passa a viver Lnseguro, temeroso, estranho na
sua própria terra.
Desestimulado ante a grande barreira que
encontra, caluniado e massacrooQ, quando.
consegue fugir a esse condenamento procura, a duras penas,· acreditar em si mesmo
buscando seu direito de cidadão. Não que
seja incapacitado para atingir certos níveis, mas cansado, extenuado, esgotado na
sua pobreza, por que necessita meramente
sobreviver.
O mecanismo de toda essa trama, somente compreensível a poucos, explica 'a situação do negro brasileiro.
E ante uma negativa do preconceito racial, o negro é de.s-acreditllJOO, conduzido, e,
caoo resolva assumir-se, é recriminado. Está
fora do seu lugar. No lugar de quem não
pode reivindiclllr. Só é benquisto quando
submisso, tutelado, sItuação que está a exigir mudança no.s costumes da sooiedade e
adoção de rnedidas concretas para implem,entar o direito constitucional de igualdade racIal.
Cada negro tem direito à liberdade, à
igualdade e à fmternidade, como qualquer
cidadão.
Somos uma sociedooe multirracial e multicolor, CIlli cuja composição o elemento
afro prepondera, impondo dl!erentes matL-
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zes constitutivos do calideamento de raça e
de cultura brasileiras.
Os negros estão hoje 'em. todos os rincões
do território nacional lutando pelo r.esgate
de sua história, de sua identidade, de sua
dignidade humana, de suas liberd3ld-es fundamentais e de seus valores de origem africana.
l!: constrangedor, entretanto, ao se olhar
para o fundo dos olhos de um negro verificar que ele parece guardar ali toda a tristeza acumulada do universo.
Queremos crer que a humanidade só encontrará trilhas para uma vida feliz, observando principias fundamentais como:
- respeito ao direito fundamental de
.cada um;
- estreito relacionamento coma Natureza, observando seus princípios;
- igualdade e fraternidade racial;
- desarmamento material, principalmente de artefatos atômicos;
- intercâmbio honesto nas relações i,nternaciO'llais de trocaB comerciais;
- desenvolvimento total das potencialidades de cada individuo;
- despoluição do universo.
Tudo da Africa está em nós - sangue,
costumes, ,formação, maneira àe ser, sensibilidade, fraternidade e respeito mútuo.
Em tudo no BrasU se respira afirlcanidade.
sem os valores ,afro o Brasil seria algo
.opaco, vazio, sem aquela sentlmentalidade
que caracteriza sua personalida'de de País
humano e sensív·el.
Movimentos negros modernos no País
Aos poucos o homem negro vai assumindo
sua raça, combatendo ideologias racistas
como o embranquecimento, lutando para
pres,ervar a cultura negra contra as tentativas ,de comercializá-la e desfígurá-la.
Ai está, ,em dimensões ainda pouco balizadas, no âmbito das forças e do movimento da sociedade civil brasileira, o novo
movimento negro, fértil, multifracionllldo,
mas consciente 'do caminho a percorrer.
A abertura entremostrou a profundidade
do questionamento de todo esse ,estrato da
-consciência nacional, à procura paciente
da própria indlvídualidade.
São mais de duzentos e cinqüenta núeleos em todo o País, envolvendo os candomblés. os afoxés, os blocos afro, ,as enti<lllide.s comunitárias, as ,plataformas político-culturais 'etc.
Fundamental é que todo esse impulso
vai além de uma volta às raíze.s, ou da
revisão critica das aculturações. Busca um
referencial maís vasto em que ,a cor é apenas o primeiro toque de reunir.
E a nova consciência emancipatória do
movimento, associada à luta comum contra
a desestruturaçáo das perif'erias de nossas
cidades, identifica-se com uma militância
.inda dos Impasses globai8' da nossa mobilidllide social, não se configura dentro das
expectativas clássicas dlli8' lutas de minorias.
Compõe-se num g-enuíno e largo movimento integratório que independe também
d·a ação clássica da vanguarda social.
O movimento negro não arranca de uma
iniciativa de classe.s médias, ou de intelectuais que ainda o interpr.etam de fora. l!:
por ai mesmo que refuga toda rejeição sumária de qualquer conteúdo cultural, dita-
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do por um rigorismo traumático mais do
que por uma verdadeira prática de buscas
de identidade.
A visão sensibilíssima do fato cultural da
condição negra no País como, ao mesmo
tempo, de des·tituição e conquista, em que
a cor é apenas um ponto de partida, seria
prudente e melhor símbolo desse revisionismo de que '3. reavaliação da própria história da vertente negra de nossa formação. A Comissão proposta poderia intentar
reescrever e&'3a hhstória. Ela vê hoje como
sua data histórica não o 13 de Maio - encarado como resgate ainda outorgado e externo - e sim o 20 de novembro, data da
morte de' Zumbi dos' Palma'res; Dia Nacional da Consciência Negra.
A resistir hoje a integração fácil em partidos. a mostrar ,ag armadilhas de umasindicalização coorporativa. toda essa miríade
de movimentos negros vê-se num enlace libertário, a pôr em causa uma dada estrutura sócio-política, mais que o preconceito
de cor que medrasse no seu seio. Sobretudo,
indic,a como quer deitar prospectlV'amente
as suas rawes sobre a sociedade civil brasUeira. Neste mesmo limite exprime o enorme segmento de uma nova consci~cia coletiva que Iião quer desenterrar, mas fazer.
E caminhando dentro de uma mesma luta
contra a marginalidade, ir às reivindicações
de fundo, sem transigência com as alegorias fáceis ,ã,e integração, ou o hlpermanipulacionismo de uma imagem do Brasil
mulato.
A ação desse.s movimentos negros vai pôr
em evidência esslli8' imagens contraditórias
sobre o lugar apropriado do negro, diluir a
associação ,entre cor e posições sociais inferiores, o grupo vai acumular recursos políticos ,em suas habilldad'es organizacionais.
O fato de fazer distinção entre mulatos
e negros dá à sociedade brasileira a oportUJnidade de oferecer a algumas pessoas de
cor a possibiUdade de fugir aos inconvenientes da negritude. Só esse fato diminui
significativamente o sentido de solidariedade que é indispensável ao sucesso de qualquer organização pelos direitos dos negros.
O ritmo gra,dual das transformações 1>0liticas no Brasil demonstra, efetivamente,
a habilidade dos grupos política e economicamente dominantes para implementar a
modernização econômica do País e, ao mesmo tempo, sua capacidade par'a protelar e
controlar a mobilização sócio-econômica
das classes baixas.
.A ausência de uma "ruptura revolucionária com o passado" está na base da visão paternalista que os grupos dominantes
sempre mantiveram dos setores populares,
e da ilegitimidade destes últimos como atores políticos.
trm sistema político que combina repressão com relações de autorid'ades permeadas por uma ideologia paternalista, c~mõ
forma de impossibilitar a articulação de
demandas populares, constitui um âmbito
inibidor pa1"'a a emergêncía de movimentos sociais modernos e ideologicamente orientados, sejam eles raclais ou de classes.
Para estes grupos subordinados, as eventuais diferenças de regime foram muito
menos relevantes do que os traços permanentes da comunidade piOlítica brasileira
- .aqueles que marcam a sua não escrita
constituição: autoritarismo social difuso,
e, quando necessário, repressão concreta.
iDe conformidade com '3. "Oarta de Principios do Movimento Negro Unificado", sua
luta é por:
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~ defesa do povo negro em todos os aspectos politicos, econômicos, social e cultu.ral através da conquista de:
- maiores oportunida'des de emprego;
- melhor assistência à saúde, à educação e à habitação;
- reavaliação do papel do negro na HistórIa do Brasil;
- valorização da cultura negra e combate sistemático à sua comercialização, folc1orização e distorção;
- extinção de todas as formas de perseguição, exploração, repressão e violência a
que são submetidos;
- liberdade de organização e de expres$00 do povo negro.
.
De acordo com o documento citado, sua
luta de libertação deve ser dirigida por eles
próprios. Querem uma nova sociedade onde
todos participem realmente e que não estão
isolados do restante da sociedade.
Os representantes das Igrejas Evangélicas, reunidos em Consulta Nacional sobre
Evangelização, denunciaram o Probelma Racial no Brasil, aprovando moção que, após
vários considerandos, conclui:
I - Propomos com humildade, caridade e
firmeza, a toda a sociedadebraslleira e aos
cristãos, em particular, a consideração séria e urgente do problema do racismo antinegro, como um problema que rufeta diariamente milhões de brasileiros descendentes
de antepassados africanos, e que interessa
à justiça, à paz social e à consciência cristão.
I! - Subscrevemos como um caminho eficaz no combate a esse racismo institucional,
implícito e intolerável, o seguinte programa:
"o problema do negro brasileiro é o da integração absoluta, completa do negro em toda a vida brasileira (política, social, religiosa, econômica, operária, militar, diplomática, etc.); o negro brasileiro deve ter
toda a formação e toda a aceitação, em
tudo e em toda parte, dadas as condições
competentes (que devem ser favorecidas)
físicas, técnicas, intelectuais, morais, exigidas para a igualdade perante a lei".
lI! - Convocamos todos os setores da sociedade brasileira para o combate ao racismo anti-negro, começando na linguagem,
na atitude e comportamento individual, estendendo-se ao trabalho, ao lazer público,
aos serviços, à moradia, ao convívio social,
aos textos escolares e religiosos, ·aos meios
de comunicação de massa, até a rejeição
compLeta de toda a heranç·a social e cultural racista.
IV - Apelamos aos poderes executivo,
legislativo e judiciário para que garantam
que, enquanto mesmo que o preconceito não
esteja arrancado pelas raízes, se façam cumprir efetivamente e se ampliem as garantias
legais que preservem os cidadãos negros de
qualquer ,discriminaçãoi -Qoonômica, social
ou política, e ll1es assegurem plena igualdade de oportunidade em empregos, ;profissões e carreiras, na educação, nos serviços,
no lar e na moradia.

V - Finalmente, como Igrejas Evangélicas, no Brasil, devemos reconhecer e confessar, como de fato o fazemos, que nossa própria história não está isenta de pecado do
preconceito e discriminação racial, que é
uma quebra flagrante do grande mandamento de amor ao próximo (Mc 12.28-34).
Dependentes de tradições teológicas historicamente européias, produzidas dentro de
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sociedades e Igrejas comprometidas com o
preconceito e a d1.scrimlnação racial; e atuando numa sociedade cuja cultura dominante e cujas instituições estão marcadas
pelo mesmo pecado; - não só na composição das comunidades locais e dos órgãos
eclesiásticos e adm1n1strativos regionais e
nacionais, as Igrejas Evangélicas reproduzem o mesmo tipo de relações raciais existentes na sociedade brasileira em geral entre brancos e pretos; mas também na sua
pregação e no seu ensino há uma ausência
evidente de preocupação com o problema e,
mais do que isso, uma aceitação de valores
comprometidos com uma visão de mundo,
eurocêntrica e, conseqüentemente, racista
em suas implicações.
Segundo Dalmo de Abreu Dallari:
"Na base de tudo está a formação de
uma nova consciência, que deverá
abranger negros e não-negros; a consciência do valor fundamental e da igualdade essencial de todos os seres humanos, com o reconhecimento de que os
vícios e as virtudes, as qualidades e os
defeitos, a bondade e a maldade dos indivíduos não dependem de sua raça ou
da cor de sua pele e são, em grande
parte, produto das condições sociais impostas a cada um."
fi - Voto do Relator
O Brasil atravessa uma fase de transição

histórica da maior importância, na qual é
necessário que, corrigindo ínjustiça socíal
histórica, se estabeleça um mínimo de condições para elevação do negro na sociedade
brasileira.
Já faz parte dos programas de alguns
partidos políticos a Intenção de romper o
circulo vicioso criado pela situação de pobreza, marginalidade e imobilização social
que afeta a grande maioria dos negros bras1leiros, concedendo-se-lhe o que, por direito, lhe é devido.
Urge que se adotem medidas de profundidade, de alcance social e que se estabeleçam políticas especiais fundadas em valores estritamente cristãos de apoio e respeito ao indivíduo de pele escura.
A situação dos fracos é delicada e exige
providências que sejam factíveis e que não
permaneçam apenas na letra fria do papel;
. medidas que se concretizem em benefício
daqueles que estão esmagados pela engrenagem sócio-administrativa implantada no
País.
A matéria em exame possibilitará aos
parlamentares se informarem das condições
de destituídos e discriminados que afetam a
maioria afro-brasileira de nossa população,
tema que merece atenção especial do Poder
Legislativo.
Pleiteia-se o conhecimento, utilizando-se
os instrumentos de que dispõe esta Casa, de
uma situação de injustiça minunciosamente
comprovada até pelas estatisticas oficiais,
pelas quais, vários Deputados e Senadores
reconhecem a existência de tais desigualdades raciais e discriminações contra o negro. E quem reconhece a existência do problema admite a necessidade de sua solução.
A Comissão temporária pretendida, para
investigar a realidade vivida pela comunidade negra no Brasil pós-abolicionista, será
instalada em 1985, terá prazo até 13 de
maio de 1988 (Centenário da Abolição da
EscI'avatura), quando encerrará seus trabalhos de estudos, pesquisas e investiga.ções, apresentando lSugeStõeS de Iroluçãa,

a nível legislativo, emergentes de suas deliberações.
Desarte, após cem anos de eliminação da
escravatura, a questão negra brasileira deverá estar devidamente debatida e, se posSÍvel, equacionada, com todas as etnias laborando em seus respectivos afazeres, construindo e aumentando cada vez mais, de
mãos dadas, a grandeza deste País a quem
todos se dedicam na medida malor de sua
devoção.
As democracias não discriminam nem humilham as raças, as culturas e os seres humanos.
Não podemos deixar nunca que os ânimos
se envenenem, porque o negro é humano e
esta permanência na desgraça e na negação
dos seus direitos fatalmente o levará a uma
atitude violenta. de revolta.
Pelas razões expendidas, nossa manifestação é pela aprovação do !Projeto de ResolUf(ão n.o 172/84, de lavra do Deputado Abdias do Nascimento.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
Paulino Cícero de VasconCelos, Relator.
DI - Parecer da Mesa
A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
Senhores Deputados: Flávio Marcílio, Presidente; Paulino Cícero de Vasconcellos,
1.o-Vice-Presidente (Relator); Walber Guimarães. 2.o-Vice-Presidente; Fernando I.,yra, l.°-Secretário; Ary Kffuri, 2.0 -Secretário; Francisco Studart, 3.o-Secretário e
Amaury Müller, 4.o-Secretário, aprovou o
parecer do Relator, favorável ao Projeto de
Resolução n.O 172, de 1984, que "cria a COmissão do Negro".
Sala das Reuniões, 28 de novembro de
1984. - Flávio Ma.reílio, Presidente da Câmara dos Deptuados.
PROJETO DE iLEI N.o 623-A, DE 1983
(Da Sra. Cristina Tavares)
Dispõe sobre a reserva de horário
destinado à Câmara dos !Deputados no
noticiário "A Voz do Brasil"; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da. Comissão de Comunicação, pela aprovação, contra. o voto em separado do Sr.
José Carlos MartinM; e, da Mesa, pela
aprovação, com Substitutivo.
(Projeto de Lei n.O 623, de 1983, tendo anexados os de n.os 3.834/84 e
4.507/84, a que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica reservado, no programa
oficial "A Voz do Brasil", o espaço de 30
(trinta) minutos, para divulgação de noticiário da Câmara dos Deputados.
Art. 2.° Para os efeitos desta lei, o programa referido no artigo anterior terá início às 18h5Omin (dezoito horas e cinqüenta minutos) e término às 20 (vinte)
horas.
Art. 2.° Esta Lei estra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
.Justificação
O século XIX trouxe as maiores contribuições para o desenvolvimento da Comunicação de massa, com a descolberta do telégrafo. do telefone e especialmente do rádíú.

.

A comunicação de massa propícia a elevação do nível cultural do povo, levando-o
a uma participação ativa na vida da Nação.
No Brasil o rádio é indiscutivelmente o
veículo de maior penetração.
A despeito do impacto causado pela televisão, o rádio continua sendo o mais popopular e o mais poderoso meio de comunicação de massa, em nossos dias.
Foi a audiência do rádio, justo às populações brasileiras, que veio acelerar a integração cultural e social da Nação.
No processo político atual, o rádio tem
um importante papel por ser um meio de
informação que chega a todos os quadrantes do País.
Por exemplo, no noticiário "A VIoz do
Brasil", escutamos o que está acontecendo
no Executivo, Judiciário e Legislativo, de
segunda a sexta-feira, exceto aos sábados,
domingos e feriados.
J!: através deste noticiário que o povo brasileiro toma conhecimento d·e todos os problemas nacionais.
O projeto que ora submetemos à consideração da Casa trata de aumentar de 20
para 30 minutos, o horário destisado à divulgação do noticiário da Câmara dos Deputados, no programa oficial "A Voz do Brasil".

A medida se justifica plenamente, devido
ao aumento do número de Deputados, que
duplicou, da época da legislação para cá.
Outro problema é que as lideranças dos
partidos políticos fazem comumente comunicações, prejudicando assím o noticiário,
uma vez que não espelha as matérias discutidas na Câmara.
Na sessão do dia 9-3-83, por exemplo,
quando se discutiu o "Relatório da cpp' que
investigava as conseqüências das cheias do
São Francisco, usaram a tribuna, durante
15 minutos, 7 parlamentares.
O pronunciamento de 6 Deputados (noventa minutos da sessão) foi registrado em
três econômicas linhas.
Ora, Os redatores não podem fazer milagre contra o tempo, então a própria natureza do noticiário fica prejudicada.
Aproveitamos a oportunidade para enaitecer o trabalho desse conjusto de pessoas
- os redatores de "A Voz do Brasil" que
arduamente procuram dar uma mensagem
que retrate com fidelidade o que "em ocorrendo na Câmara dos Deputados.
Confiamos agora que iremos contar com
todo o apoio necessário, de cada congressista, para a aprovação da medida pleiteada.
Sala das Sessões,
de
de 1983.
- Cristina Tavares.
J'IROJETO DE LEI N.O 3.834, DE 1984

(Do Sr. Anselmo Peraro)
Obriga I'\- transmissão do programa.
"Voz do Brasil" pelas emissoras de televisão, nas condições que especifica, e
determina outras providências.
(Anexe-s'e ao Projeto de Lei n.O 623,
de 1983, nos termos do art. 71 do Re'gimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam as emissor.as de televisão
obrigadas a transmitir, em cadeia, no lapso
de tempo destinado à transmissão radiofônica dos trabalhos no congresso Nacional,
dentro do programa "Voz do Bra;3W', <DE)
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acontecimentos que se desenrolarem na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Parágrafo único. A transmissão s·erá feita. também quando estiverem reunidas as
duas Casas d.o Congresso Nacional.
Art. 2.° A transmissão de que trata o
artIgo anterior é considerada de interesse
público relevante, vedada qualquer retribulção pecuniária.
Art. 3.° A inobservância do disposto nesta. lei acarretará ao infrator multa equivalente ao valor de 50 (Qlnqüenta) ORTN
vigente à data da. infração e, nas reincidências posteriores, multas acumuladas em progressão aritmética, a. partir da primeira reincidência.
Parágrafo único. A receita oriunda das
multas reverterá em favor da entIdade indicada no decreto regulamentador.
Art. 4.0 O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua vigência.
Art. '5.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se·as disposições em
contrário.
Justificação
Nada mais justo e oportuna a apresentação deste projeto.
O País inteiro há de saber, de uma forma qualquer, o que se passa diariamente
dentro do Congresso Nacional. A Casa do
Povo é uma ilustre desconhecida para a
quase totalidade do povo brasileiro. Grande parte do que aqui se faz é ignorada pela
população que se fez representar pelo voto
no Congresso Nacional, cobra de seus ;representantes as suas promessas e quer vêlos atuantes, no desempenho do encargo legislativo.
2. As rádios escolheram o horário das
7 h 45 min às 20 hora para transmitirem,
pela "Voz do Brasil", as atividades parlamentares no Congresso Nacional, mas havemos de convir que pouquissimas pessoas
mantêm seus aparelhos ligados nesse horário. Pelo contrário, desligam-nos, por achaMm enfadonhas, cansativas, repetitivas. As
donM-de-casa, dado o chamado horárto
nobre da televisão, desligam o rádio e ligam o televisor, pois jamais trocariam os
eletrizantes.capítulos das novelas pelo "cansativo" programa radiofônico.
3. Tivemos, por isso, a idéia de apresentar a presente proposição, no sentido de
tornar obrigatória a transmissão em cadeia,
pela televisão, do qUe se passa, nesse horário, na Câmarp. dos Deputados e no Senado
Federal. tIíl hora de fim de Expediente, em.
que falam os líderes ,ou se esgota a ordem
do dia, podendo colher-se flagrantes dessa
atuação parlamentar, e entremeando-se com
"flashes" gravados dos eventos nas Comissões (lU nas diversas reunIões e palestras
que sempre acontecem em suas dependências.
4. O projeto, como proposto, refoge à
inconstitucionalidade, porque não aumenta
a despesa pública, não trata de matéria financeira, nem de qualquer assusto proibido
pela Constituição aos parlamentares, achando-se, pelo contrário, em conformidade com
o art. 153, § 8.°, da Carta Magna, que ·assegura a livre manifestação do pensamento,
de convicção politica ou filosófica. A iniciativa conforma-se também com (} art. 8.0,
item XVII, letra a, da Constítuição, que
permite à União legislar 50bre "Cumpri-
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mento da ConstItuição", e está auto~ada
pelo seu art. 43, caput, que defere ao Congresso Nacional dispor sobre todas as ml1·1lérias de contJet~ncia da união, com Il\
sanção do Presidente da República.
tIíl este (} projeto de lei que temos a honra
de submeter aos nobres Colegas de sodalício,
na eerteza de que, aperfeiçoando-o, hão de
convertê-lo em lei das mais justas e oportunas.
Sala das sessões, 14 de junho de 1984. Anselmo Peraro.

Acreditamos que estas modificações proporcionem uma melhor audiência, levando
a todos aos ouvintes e novos ouvintes, (}
que há de melhor nas expressões culturais
e artisticas nacionais.
Esperamos de nossos pares que entendam o alcance da proposição, transformando-a em norma legal.
Saladas Sessões, 15 de outubro de 1984.
- Renato Cordeiro.

PROJETO DE LEI N.O 4.007, DE 1984

CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
Preitende a propoo1ç:ão acima em:entada,
de autoria da nobre De;putwda Cristina Tavares, fixllll' no ProgI'll4l1:a oficm.l "A Voz
do Bresil", o espaço de trinta minutos, para. d1vulgaçáo do notw1ãa:üo da. Câmam dos
Deputadoo.
FuilldameIl!tanido sua micla.tiva a. Autora
enfooza; qUie o projeto se jU8tifica, ve;.. que
o aumento do número de Deputadas dtlpli0011, da épIooa da última. leg1Bliatura.
Aproveirtou 'a oporttmrldade "·para enalltecer o tmbalho desse conjunto de pe;ssoas
- os redatores .da "Voz do B:rosil" que arduamente procUIlaIll d:w uma MeIliSa>gem
qUle retro.te com ·fidelidade o qUe V'em OCOl"rendo na CâJ:nllil'a doo Deputados".
A 'OOIl1Jpietência deste óJ)gão TéCIl!Íco, nos
termas do 00. 26, § 4.0 do Regimento Interno, é opina;r sobre os aspectos dru COillSti1Jucionalida'Clle, juridicidaide e de téemca
legisLativa doo matérias q·ue lhe forem disttlbuidas e, bem assim, sobre o mérito de
outros 'llSSunrOOs que especifica, entre os
qUJais n:ão se iIrolui o que trata esua proposição. O mérito 'COmpete à douta Comissão de ComunWação.
O Projeto de Dei Ill.o 623/83 parece-nos
constitucional, poJ:que compete à União le-

Sr. Renato Cordeiro)
Dispõe sobre o Programa. "A Voz do
Brasil".
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 6·23,
de 1933, nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° O programa radiofônico governamental "A Voz do Brasil" passará a ser
transmitido na forma do disposto nesta Lei
e no seu regulaménto.
Art. 2.° As transmissões de que trata
esta lei terão início às 7 (sete) horas e terã6 a duração de 1 (uma) hora.
Art. 3.0 A prog.ramação constarã, obrigatoriamente, de divulgação de atos dos
3 (três) poderes e de noticias sobre o Pais
e da arte e cultura nacionais, com ênfase
para a música brasileira.
Art. 4.° O Poder Executivo, no prazo de
90 (noventa) dias, regulamentará a presente Lei.
Art. 5.0 Esta. Lei entra em vigor na data
de sua puij)licação.
Justificação
Para um país de dimensões continentais,
o meio de comunIcação que atinge mais
imediato dos os cantos do território é a
radiocomunicação ronora.
Obviamente, nada mais lógico qUe o uso
de transmissão radiofônica para que o governo central divulgue os seus atos, dando
cOnhecimento imediato a todos os brasilei(Do

ros.

Entretanto, na prática, a utilização desse meio, pelos métodos e estrutura utilizada
na programação, inclusive o horário, vem
sendo minimizada quanto aos seus objetivos.
O rádio, dado a concorrência existente,
inclusive pela televisão, .causa impacto negativo na audiência da 'Voz do Brasil", vez
que, por não contar com atrativos, é incapaz de segurar o ouvinte.
Considerando esses aspectos, resolvemos
apresentar proleto de lei que dá nova orientação para o programa, pois acreditamos
capaz de atrair audiência.
Em primeiro transferimos a sua transmissão para as 7 horas, longe dos horários
das novelas de televisão, programas que,
reconhecemos, têm índices absOlutos da audiência, de difícil superação. Por outro lado é o horário em que a maioria da população já está acordad;l e com seus aparelhO/>
de rádio-recepção já ligado.
PropomO/> ainda a inclusão, além da di\Tulgação dos atos dos 3 Poderes, de noticiário sobre o que ocorre no Pais e de parte
referente à nossa cultura e arte, com ênfase para a música popular brasileira, tão esquecida pelas emissoras em prol de manifestações mus.1eais de outras culturas.

PARECER DA COMISSAO DE

glsl:a;r

sobre:

":Ax:t. SI""
XVII i)

.
.

águas, telecomunicações, serviço

!PQIS1::al e energia (elétr1ca, térmica,

nu-

c1eaT ou qUJalqueT outna)."
~ jurídico, pois não 00Il.Itnal"ia nenhum
dos PnLncipioo GeTa.is do Di.J.'eLto.

!Da melm1Ja foir.ma, 1ll'aId.aJ temos a criticar
em !relação a técnica leg1slaúLva ell1p.l'egada.

11 -

Voto do Relator

Em face das razões apresentadas, manifestamo-nos •pela eonstituctonaJidade, juric:liiei.dMe e if'.écIlliICla legislativa dI> Projeto de
IJei rn.o 623, de 1983.
Sal:a. da. CClIIniesão, 8 de junillo de 1983 __
Amaldo Maciel, 1re1-a;tor.
.

m - Pareeer da. Comissão
A COnllssão de OoillslJituição e Justiça, em
reumão pl:enárla ~ hoje, opln.ou
ooalnim.emente pela. constitucionalidade
j1lJl'idicidade e !técnica legislatiVJa dI() Proje-:
to de Lei n.o 623/83, noste<rm.os do pe,l1OOer
do Relator.
Es1Ji'Vle1'am p.re.s.entes os Senhores Depu-

tllKiios: Bonifácio de Anc:1l:'ada., Presidente·
AinJtôn10 Dias, João rniber:to, Gel'SOn Peres
Osvaldo Melo, João Divillll(), Iioor:ne Belém:
Gonres da S11V1a, NiIlson Gibson, DjlllJIna.
Bessa:, Plínio :Milwtiills, otávio OCsário, Egidio Ferrew& Lima, Vaamor Giava.rina Máil1io Assad, Jffi1ge Ar·bage., RJaJimum:lo 'Leite,

Guido Moesch, Ernani satyro, José Geno1no, J'orge Medauar, Elqudsson Soares, Júlio
MarldnB, JOOé TaV1are8, Luiz Leal, Rondon
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Fiacheeo, ArnaMo Maciel, Jorge Carone, José Burnett, Armlmdo Pinheiro, Francisco
AmaraJ, RonaJ.do CllIIlOOO, José Melo e TheodOro Mendoo.
sa.Ia da Com1ssãJo, 8 de junho de 1983. Bonifácio de Andrada, PresidJente - Amalelo Maciel, RielSíOOr.
PARECER DA OOMISSAO
DE OOMUNICAÇAO
PARECER VENOElDOR
I -

Relatório

, O projeto de lei <lubexamIne, de autoria
da nob11e Depurtada 0ristIilla 'I1a'VareB, visa

l"eSeil'V,ar, no pl'Qgl'a1l1Ja oficial "A Voz do

BJ."Ml1", o ~ de 30 (trtnta) minutos.

para a. dlvuIgação do noticiárIo da Câmara

dos Deputados. Pretende a autora, para
isso, que o referido programa seja a1Crescido em sua dUl'ação lI1orm'a.! que é de uma

110m dlá11la, de

seg,unda ti. sexta-feira, de

maia 10 (dez) minutos. Pelo projeto o Pro~a ~ria às 18 hora.s e 50 minutos

e ifiermj.nardia â<l

20 hODalS ('Vinte hora8).
Na jU8tIflca~ i/l. Deputada autora faz
referência. a.o dei!len'Volvimento da Comunicação de Massa e clestaoo, especialmente,
o râdio que eleva o nível cultural do povo
i~()-o la uma ativa ipal'Ibiclpação na vidá
lna'C1OllaJI.
Destaca, 19uaJmente, a nobre Deputada
Cristina, o !pa.pel do rãdio no processo politico a,tual já que seria atmvéB deste noti.
cIário 'l'ooiofônico, que o povo braslleiro tomaria oonhecimen,to dos problemas oocio:IJIajs.

Na Oo:mi&!Jão de COnstItuIção e Justiça

n !prop<lISlção teve parecer favorável qUlanto
à constlituclonaJ.idaJde, ju'11dicidade e técni-

ca l€lgIslati'Va.

:s:

o ReLaJtório.
fi -

Voto do relator designado

Oa:be ,a oeste ÓTgão téeruico examinar a

propoaição quanto ao mérito. Sob este as-

peeto e :r.ruláficando os llJI"gUmentos da pro.ponente, ehtel1ldemoo que mais do que nunca. é neoos:sál'llo que a Nação tome conhooimento das l'OO;is e ,relevantes a.tI'Vidaides
parJamentllJre'S. E mais do que '81 divulgação
dos tiraJbalhoo do Poder Deg:I.s1a1tivo impe!rlosas se rtomam IaS providência.s 'ip'M1a a
alooreção de 'Uma imagem nem sempre verd'!ldeira e/ou favorãveI que é P&S8laqa ao
povo dos integl)lliIlotes do Congresso Naclona:! e que tem na escassez de espaço nos
me~os idJe comunicação em g1emI pare a dif113M dos fatoo que aqui 0C0'l"l"etIIl, uma de
suas ~randes causas. A Nação brasileira, e
esta e uma :real!lK:taJde, desconhece a maioria dos atos e o desempenho diOsseus repoos!IDtantes ~o Poder Legislativo. Neste
Alelntldo a: m'altéoo aqui estudada 'l"eveJa-se
GIlJ maior OJ:l'01'bUJnIdade iet8pelcia!=te no
q~ diz respeito ao lliumento do tempo doesttnado à divulgação das notÍcirus da Câmara
dos De!pn1Jados.
Oonsiderllllldo-se o qUJe aoontooe hoje no
J)'I'Og1l1Ilma "A Voz ido Bl'asR", verif'!.eamoo
que hã um descompasso entre o tempo destina:do ao Executivo, prj.nledxa meLa-hor,a, e
o destinado à Câm:a.m dos Deputa.dos e ao
Sen:ado, 15 m1nU'bos para carlia Oasa.
Sabe-se qUJe {) PodeT Executi'Vo ocupa larWIo e significativa parte do nobiciã.rio na
lDllp!'ensa em gera:! sendo tal maciça cobertura, evidenOOmente, sa'~rutórla. E InJais, o
Executivo gasta- milhões com M empresas
de comunicação na divulgação e defres8 dos
seus fe1Jtos.
Sendo assim. e atenibando :para o faJlJo de
-que o Set1Iado é iCormaJdo IPOr 69 (seBrenJta e
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nove) Senialdor.es enq'U'Mlto a Câ.m9Jra o é

par 479 DepuIJaidos, inj,usta nos parece a
igual distribuição, 15 ilruinutoo, para cada
CM&. linqUIe!stioIlJávte1 a diIstJoo:ç:ão harvida.

61t"tla1mente IlIa deflaldçã.o do tempo pare o
Poder Exooutl.vo e !para o POOeT Leg1slIa.tdvo
sendo que, no último, sobrevém aInda uma
lI1ov,a ,falta de CTitémo na d1strtbui~ do
horário eis que a slgnificattva d!l:ferença
eIlltre o Ill.o de 8enadores e de DepUltadOS
não estã sendo leV1Wda em conta.
O 'assunJta ,rea'lmenifie merece uma mefimçáo e é de tal relevância que cabertl!cl.até
a h~ do estudo de uma forma mai8
eqúânime de dtstrlbuição 'do temJpo em última ~ G;té entre os 60 máIllutos atuais.
Mas, sem dúV'lda, ta m!lltéiria. dlscip1l:nada
noo moldes propostos peJa autora do projeto me.reee todo llJ08SO aIpOio e, como conseqüêlllefa, nosso votofavoráveI. Somos,
iPOl'Iban1;q, ;pela aJProvação {ia matéria.
Bala da; COmdssão,
. - Ibsen
Pinheiro.
m - Parecer da Comissão
A comissão ide Oomunieação, em sua reuniãio do 'dioa trinta e um ide mai~ ocre mll novecentos e ottenita e qUillMo, ã,preciJa.ndo o
Projeto de Lei Ill.o 623, de 1983, da senhom
Cristina 'I1a.vare8, que "dispõe sobre o hor&,m dest4na.dO à Câmara doo Deiputados no
:notIciã:rio "A Voz do Brasil", opinou pela
a.provação, nos termos do pa.r.eeer vencedor
do senhor Ibsen PInhelIl'"O. O voto do Senhor José oarlos Martinez, !primttlvo Relator, conrtráIÚo '!lO projeto, passou a constituir voto em igeIpa!l"llIdb.
Oompareceil"Jlm os Senhmte<s Deputlados:
AnibaJ, 'Ileixei:ra, :Pre8!dente; Salles IJeLte,
Ibsen PInheiro, Nelson Ido carmo, Carlos
'W1IJBon, Biquei!ra Campos, José Carlos MariIJinez, Paulo :oorzur e Henrique Edu:ardo
Alwos.
Baila 'ClJa COmIssão, 31 'de maio de 1984. -Aníbal Teixeira, Presidel1ltJe - Ibsen Pinheiro, Rehtor.
VOTO EM SEPARADO
(Do Sr. José O8.:rlos MaTtinez)
Relatório
Pretende a nobre Deputooa Cristina Tav,ares, estender, através dlll> presente proposição, o Programa. "A Voz dOi Brasil", em
10 (dez) minutos, sob a megação do aumento do número de Parl'aIDentares na
<atual Legislatura.
Dispõe o m. 29, § 3.°, do Regimenrto Interno da Câm:ad1a dos Deputados, sobre a
conJiI)let.êJ:roiaJ desta COmissão em eX'aminar e
ellll!Jblir ~ sobre mRJté'rias ligaJdaa às
comun1JcaçÕ€<l, TelewmunilCações e sobre
l!leil"Viços telegráficos, postais, ,teIefônicoo e
de :telex.
Desta forma é inqUJestIonávcl a lcga11dJade
deslte órgão ttécruico f,unclonar na prerente
martéria.
Na 00Illlissã0 de Constirtulção e Justi{m a
propasição mereceu pa'tOOe1' favOorável peJa
constltuclonaàidade, juridicidade e rtécnica
iegislatiV1a.
"A Voz do Brasil", como é do conhecimento de iOOdos, tem desempenhado la contento suas a1:ll.1ibuiçóels, Wansm1t1ndo 100m
fi.dJeliKl!aJde o que se lPaBSa lienroro desta oa.sa.
Ademais, a Câmara dos Deputados conta com a 'Presença em massa dos V1eÍculos
de coan1ml00.ções nacionais, que lhe l:'IOOervam, ~r '.força. daa clrcunstâlllcias, espaço
do quaJ é nrerooedora., 'Clivuil~ando todos os
aoonrtJecl1l1e11llJosreIevan1.es .
Não lCDeio ser ~ m o nos pr.e<x:uparmos, no momento, com mMé11Las como esta,
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considerando a.s dl!icuJdadoo econÔlIliCllB e
soela.is porque ;passa:mos e a dàspon1b1lidade
de outros me10s ;para que nós Parlamentares iIJOSSalll.OS divulgar nosso!I trabalhos.
O setor das Comumooçóels t.em sido atingido duramente :pe1Ja crise, uma vez que
fatalmente im'flOr:tJa" IllO eaoo as Rádios,
quase 1xldos 00 seus equipamentos em dólares e não 0l1eIlll00 ser esta a hora própria
para subtra1mlos dez minutos de suoa programação ,nomnal.
!Devemos ainda atentaTlllos para os elevados ônus a qUJe estão sujeitas as emissoras de Rãddo como: manutenção, energia,
pe;ssoa:I, ere. 8ãQ miwtJas as 'barreiras impostas à sobrevNência. do V1eÍcU:1o aludido.
Outro ponto qUJe não ipOIC1eInos deimr de
i€IIDbroil", serla o ,remanejamento de suas
programações, com v1sta6 a inoonpora:r (l'
tempo pret.enJilldo. Hã oprogrllimas jã tradicionais com um índJiee de audIêncIa repl"esentaJtl.vo. Sãio estes horários fecundos e
WIomn1:ddol1CS da e'StabllklJa:de financeira. das
Rádios, que noo vemos na contingência de
defendermos, sob ;pena. de COID!Poome:ter a
ma!ll:utenção do qrnadro de pessoal, h.ote já
com uma rotartividaide assustadora.
Atara isto, nobres pM'e\S, deV€IID08 conside'rar iR quase ociosidade do Programa na.
époooa do !I."eCeISSO parlamentar, quando alt
se div,uilga ~as com Oongresslstas
face da inexistêncIa de maJtéria. ~ um espaço pare ser usado também para :a divu1~ção <ia Projetos de Le:ls e Pro!P<>sta em
tramiJtaç:ão, que são em número bastante
el:ev.adJo.
Voto do Relator
Dirunte do exposto, nOOOlO voto é pela rejeição do Pirojeto de Lei n.O 623/83, em face
de não constituir uma necessidade premente, se o :Program.a. "A Voz do Bl1al3il",
tem ~ d o 1:OO.os 00 .acontecimentos
desta Oaisa, com ld!Inamd5rno e efdc1êncla,
C'Ontribll\n'Clo .de marneirn incontestável rpara
uma intOl'!Illil.ção positiva aos brasileiros, da
atuação de seus 1'JeIPrese'l1tantes.
Sala id:a Corndssão,
de maio de 1984. ,José Carlos Martinez, Rela.tor.

em

PARElOER DO SENHOR
TEROEIRO-BECRETARIO

I - Relatório
A propooição que ora :reJrutamos pretende
au.nrent.ar em 10 (dez) minutos o tempo
diestina.do ll1:> noticiário da Câmam dos
De!PUltados em "A Voz ido BOOiSIil", sob a justificação de que, lC1Jesde quando instituído o
programoa, diobrou o número de de[)utados,
com o CiOIWeqüente prej-uim do tellij;)O desOOaõ.o à divuJ:goaçãio -de suas ati'Vid1lldes.
O ipl'Ogirama, que atul3llmente se inicia às
19 hova.s, com :a dw.-ação de 60 minuillos _
36 destinados às duas casas do Congresso
Naciona:l -, lnilciJar-llle-ia às 13:50 horas,
sendo 30 mmu.1m destinadoo à Câmara dos
Deputados.
Man1!ootaram-se sobre a !lJi11O!POSIlção u
00lnissÕ€<l de constituição e ,JustIça e COmunicação, com pareoores favoráveis.

n - Voto do Relator
A ttrip1iee funç.ão decorrente das llffJribuiçoos leg:lsLa'tlivll" fWooJdzado:ra e :representati~a. ou1loa"gladaa diTeitwnente pela 8IOcledade eláge o conhecimento mam amplo das
ativdda.cIJes do Pavlamentllo. O Congresso NacI'01laQ é o mais iegítimo fomm de debrutes
e de decisão !política, com 479 representantes do [pOVo brasdIcl!ro e mais 69 SeíIl>aJcIores
que falam pela Federação, patriJtariamente.
O not4ciárlD das a,tivãdad.es do COl1g'1'(lSSO
Nacl'01l:a1 deve 'meTeCer, portanto, trlllbamen-

ta compatível oom a relevânclJa. das funções

~vulgação, hoje, em~1.ls servtdOlreS, é reco-

da :LmJt1IIm.iç.ã.o. Sua

bora. o esflJll'ÇlO dos
nhecldamenOO m1,tigada, devido à indlspon.tbl.l1Jda.cle de 1JeImJpo.
A l.ndclal1iva. é

OipOrtUIlJa.

NlOSS3i manifesta-

ção é favorável, nos teImOS do substitu~vo
que sugerimoo, oonbeIIlJl)lando com 30 minutos o tempo 1de8titnwo '8; cada uma das Qa8118 (lo oon~SSlO Na.cdonal.
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI N.o 623, DE 1983
O COin~ NacloIli!lil decreta.

Avt. 1.0 O progmma. "A Voz do Bmsll"
vem inicio às 18,45 ho11a:S e duraçãlO de noventa. minutos, sendo OI! sessenta minutos
fmais d!l.v~ enrore 'aIS dUtaS OaBals do
Congresso Nacional, que prepararão seus
noticdáalios l1eapOOtivos.
AiDt. 2.° Esta Led. e1lJtre. em vig'Or na data
d~ sua publi~ação, ,revogadas as dásposiçoes em collif:lram.

Temeira. seooetaIlia,
Studart, RebiJor.

. - Francisco

PAREDER DA OOMI88Ao
,A Mesa:, !!la reurnião de hoje, presentes os
senhores Deputad<lS F1lávio Marcilio, Presl-

denIbe:; :W:a:HJeI' GuiIn!lif'áe:s, 2.0 -Vice-?resideni1le; li'eirrlando Lyra, l,°-SOOretáoo' Ary
K1ffu:rd, 2. o-Becretário; Fr.anclsco 81:IÚid:tu1;,
3.o-SecIIetáJIüD (Relllltor) e Ama.ury Müller,
4P-Se'cxieltárlo; 'll.prorou o Proje!to de Lei n.O
623, de 1983, que "dáspõe sobre a reserrva
de horário destinado à Càmll!ra. dos Depuifladm; no noticiário "A Voz do Bresil", na
fOl'\IIlJa do Substi:1luitivo a.presentado ;pelo
relator .
sablli das Reuniões, 3 de dezembro de
1984. - Flávio Ma.rcílio, :PresiJclJente da Câmara. dos Deputados.
1"RQJETO DE LEI
(Do
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Dezembro de 1984

N.o 634-A, DE US3

Sr. Hélio Duque)

Institui o pagamento de ''Royalties'',
aos Estados e Municípios, sobre a produção de'~~ hiidrelétrica; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela. constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e da.s
Comissões de Economia, Indústria e
Comércio e de Finanças, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 634, de 1983, a
que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 As empresa.s concessionárias dos
serviços de energia elétrica pagarão, às
Unidades Federativas e aos Municipios que
tiverem seus territórios parcialmente inundados em função de aproveitamento hidreliétrico, indenização equivalente aos percentuais de 4% (quatro por cento) para os
Estados ou TerrItórios, e de 1% (um por
cento) para os Municípios, calculados sobre
o valor da produção energética.
Art. 2.0 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 'dentro do, prazo de 180 (cento
e oitenta) dias após sua publicação.
Art. 3'.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
OS projetos de aproveitamento de

SEÇAO V

re-

cursos naturais, particularmente os de
grande porte acarretam, geralmente, para
as regiões onde são implantados, uma série
de problemas e prejuizos de ordem econômica, ecológica e socW, enquanto os beneficios gerados destinam-se, em sua maior
parte, aos grandes centros industriais.
O Estado do Paraná, a exemplo de outros,
vem sendo vitima, há muito tempo, desta
aberração do modelo de desenvolvimento
em conseqüência do elevado potenlli'al hidrelétrico de seu território. Grandes extensões de "terra roxa" do Estado já haviam sido submersa.s para a geração de
energia elétrica.
Agora, o advento da gigantesca represa
de Italpu leva este quadro a adquirir proporções preocupantes. A "berra roxa", resultante da decomposição superficial das
rochas basálticas da Bacia do Paraná, cuj as
óaracteristicas geomol'!fológlicas proporcionam a.s imensas potencialidades hidrelétricas da região, é considerada, pelos agrônomos, o segundo solo mais fértil dp planeta,
superado apenas pela "terra negra" da
Ucrânia.
A perda de enormes coberturas deste solo
fertilissimo, responsável pela notável "performance" do Estado no setor agrário, desacompanhada de compensações condizentes, lesa de forma irreparável a economia
paranaense, fundamentada basicamente na
produção rural.
O Tratado de Itaipu, assinado pelo Brasil
e o Paraguai em 1973, prevê o pagamento à
União, pela Binacional !taipu, de "Royalties" que poderão montar, M"luaImente, a
US$ 30 milhões. Entre as personalidades
que advogam a reversão destes recursos para o Paraná, destaca-se o Diretor-Geral da
Itaipu Binacional, General Costa Cavalcanti.
Enquanto a questão permaneee em aberto,
reivindicamos, por intermédio deste Projeto
de Lei, aadação de uma sistemática similar à que o art. 27 da Lei n.O 2.004, de 1953"
responsável pela criação da PETROBRiÁS,
estabelece, com vistas a assegurar a percepção de "Royalties", pelos Estados produtores de petróleo, a título de indenização
pelo consumo de seus recursos naturais.
Esperamos contar portanto, nesta luta
com o apoio de nossos ilustres Pares, do
povo paranaense, e dos brasileiros conscientizados, em geraI.
Sala das sessões, de
de 1983. Hélio Duque.
LEGISLAÇÁO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÁO DAS
COMISS6ES PERMANENTES
LEI N.o 2,.004, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1953

Dispõe sobre a Política Nacional do
Petróleo e define as atriblÚçõcs do Conselho Nacional do Petróleo. Institui a
Socíedade por Ações Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônima, e dá outras providências.
CAPíTULO TI!
Da Sociedade por AçÕes Petróleo
Brasileiro S/A (PETROBRAS) e
suas Subsidiárias

Dos Favores e Obrigações Atribuídos
à PE'11ROBRAS
Art. 22. Os atos de constituição da SOciedade e de integralização do seu capital,
bem como as propriedades que possuir e as
aquisições de bens móveis e imóveis que fizer
e ainda os instrumentos de mandato para
o exercicio do direito de voto nas Assembléias Gerais serão isentos de impostos e
taxas e quaisquer outros ônus fiscais compreendidos na competência da União, que
se entenderá com as outras entidades de direito público, solicitando-lhes os mesmos favores para a Sociedade da qual participarão na esfera de sua competência tributária.

Art. 27. A SOciedade e suas subsldiárlas
ficam obrígadas a pagar indenização correspondente a 4% (quatro por cento) solbre
o valor do óleo extraído ou do xisto, ou do
gás aos Estados e Territórios onde fizerem
a layra do petróleo e xisto betuminoso e a
extração do gás, de indenizlllÇão de 1 %
(um por cento) aos Municípios onde fizerem
a mesma lavra ou extração.
§ 1.0 OS valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Cosselho Nacional do Petróleo.

§ 2.0 Será efetuado trimestralmente o
pagamento de que trata este artigo.
§ 3.0 Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar as recursos fixados
neste artigo, preferentemente, na produção
da energia elétrica e na pavimentação de
rodovias. (Lei n.O 3.257, de 2-9-57.)
§ 4.0 Quando o óleo ou gás forem extraídos da plataforma continental, os 5% (cinco por cento) de que trata o caput deste
artigo serão destinados ao Cosselho Nacional do Petróleo - CNP, do Ministério das
Minas e Energia, para formação de estoques
de combustíveis destinados a garantir a segurança e a regularidade de geração de
ene,rgia elétrica.

Art. 28. A União poderá incumbir à sociedade a execução de serviços condizentes com a sua finalidade, para os quais destinar recursos finaneeiros especiais.

PARECER DA COMISSAO DE

CONSTITUIÇAO E JiUSTIÇA
I -

Relatório

Temos em mãos, Projeto de Lei que se
propõe a estatuir a obrigatoriedade, para
as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, de pagar aos
Estados e Municípios indenização equivalente aos percentuais de 4% e de 1%, respectivamente, calculados sobre o valor da
produção energética, sempre que tiverem
seus territórios parcialmente inundados em
função de aproevitamento hidrelétrico.
O projeto com,pete ao Poder Executivo li.
regulamentação da proposição, fixando o.
prazo de 180 dias para realizá-la.

Tratando-se de matéria cujo mérito compete às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio e a de FInanças, apreciaremos, nos termos regimentais, a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projetado.
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fi - Votl) dI) Relator
Relativamente à constitucionalidade, nada há a objetar. O Projeto de Lei conforma-se com os mandamentos eonstitucionais, não infringindo, em nenhum ponto,
a Carta Magna.
Quanto aos demais aspectos, tampouco
distinguimos quaisquer impropriedades na
proposição.
Vale ressaltar que a parcela do imposto
único sobre energia elétrica que se destina aos Estados e Municípios é calculada
levando-se em conta precisamente uma
quota compensatória da área inundada pelos reservatórios, conforme assegura a própria Constituição Federal (art. 26, § 1.0,
alínea a) e a legislação específica que rege
a espécie; Contudo, tal fato não torna injurídica a proposição.
Por outro lado, entendemos que a base
de cálculo da indenização proposta esta;ria melhor especificada se, ao invés de reportar-se genericamente ao valor da produção, (} Projeto vinculasse esse valor à
respectiva Unidade da Federação e ao Município onde tal produção teve lugar, a par
de fixar participação individual proporcional ao percentual de área inundada, o que
tampouco fez.
Entretanto, entendemos que tais questões
deverão ser analisadas com maior profundidade pelas Comissões de mérito, pelo que
lhes reservamos o aperfeiçoamento do projetado, se o entenderem oportuno.
Ante o e1dposto, manifestamo-nos lxlla
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição.
Sala das Sessõoo, 1.0 de dezembro de 1983.
- Brab& de Carvalho, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realiZada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,
jurldicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n.o 634/83, nos termos do parecer
do relator.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Jorge
- carone, Valmor Giavarlna, Mário Assad,
OSvaldo Melo, Guido Moesch, José Tavares,
Banaldo Canedo, Raimundo Leite, João Gilberto, Antônio Dias, Nllson Gibson, José
Melo, Sérgio Mua:tiID, C'e1so BM'ros, Rondan Paeheco, Gomes da Silva, Hamilton
,xavier, Pedro Colin, Gastone Righi, GerllOIl Peres e José Genoino.
Bala da Comissão, 1.0 de dezemlbro de
1983. - Bonifácio de Andrada, Presidente
- Brabo de Carvalho, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE
ECONOMIA, INDúSTRIA E COMJr)RCIO
I - Relatório
Propõe o ilustre Deputado Hélio Duque
que as empresas conceSSIõfiárias dos serviços de energia elétrica indenizem as Unidades Federativas e Municípios que tiverem
lleUS territórios parcialmente inundados em
função de -aproveitamento hidrelétrico, destIilando-lhe, respectivamente, 4% e 1'% do
VlJ,lar da produção energética.
Pa-ra o Autor, os projetos de aproveita, mento dJe x-ecursos hidrelétricos acarretam,
para as regiões onde são implantados, grand.es prejulzos, notadamente de natureza
econômica, com decorrentes perdas ecoló-
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gicas e sociais, enquanto os grande-s centros urbanos ficam com a maior parte dos
beneficios, no CalSO, 'a energia elétrica produzida.
Defende o Autor, na justificação, a adoção da sistemática existente para a exploração de petróleo.
A proposição foi distribuída às Comlsões
de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças, tendo a
primeira opinado pela constitucionalidade,
juridicLdade e boa técnica legislativa do
projeto.
Cabe a esta Comissão, nos termos do art.

:28, § 6.0 , do RegiJnjento Intamo, opinar

quanto aos aspectos
sição.

~onômicos

da propo-

li: de todos conhecida a incapacidade financeira doo Estados e Municípios para
cumprirem o papel que a população deles
exige, limitação que lhes é imposta e que
resulta diretamente da centralização administrativa e de planejamento que, nos últimos 20 anos, concentrou recursos na
União. Desprov.1dos de receita tributária
próprIa e, em conseqüência, sem autonomia
orçamentária, os Estados e Municípios são,
ainda, fortemente atingidos em suas potencialidades econômicas, quando "a União se
apropria de recursos naturais das Unidades
Federativas, a exemplo do flue sucede com
a construção de gigantescas usinas hidrelétricas, empreendimentos decididos, como
se sabe, em nome de um discutível modelo
de desenvolvimento.

M:j.nifestamos, pois, lJIOSSa inteira concordância com a proposta legislativa em
discussão, entendendo que é inteiramente
justa a compensação financeira pleiteada,
como forma de indenizar os Estados e Municípios que têm seus territórios parcialmenue inunda{ios, em decorrência {ie aproveItamento hidrelétrico.
fi -

Voto do Relator

Em face dessas considerações, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nP 634, de 1983.
Sala da. Comissão, 4 de agosto de 1984. Siegfried Heuser, Relator.

m -

Pairecer da

Comissão

A Comissão de Economia, In!d.ústria e Comércio, em reunião ordinária realizada em
19 de setembro de 1984, aprovou por unanimidade o Parecer do Relator, Deputado
Siegfr1ed Heuser, favorável ao projeto de
Dei n.o 634/83, que ''institui o pagamento
de royalti~, aos Estados e Municípios, sobre a produção de energia hldrelrltr1ca.

Oompareceram os senhores Deputados:
Pratlnide Moraes, Vice-Presidente no eX'ercicio da Presidência; Siegfrled Heuser, Primeiro-VIce-Presidente e Relator; José Jorge, Amaral Netto, Fernando Collor, Darcy
Passos, Ralph Biasi, Celro SSibóIa, Saulo
Queiroz, Manoel Affonso, Celso Barros, Mthur Virgílio Netto, Herbert Levy, Luiz
Fayet, Gustavo de Faria, Pedro sampaio,
Oswaldo Trevisan, Virgildáslo de senna,
Eduardo Matarazzo Supllcy, Antônio Osório,
João Agripino, Antônio Câmara, José Moura, Hélio Duque e Estevam Galvão.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 1984.
- Pratini de Moraes, Vice_Presidente no
exercício da Presidência - Slegfried Heuser,
Relator.

Dezembro de 1984

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS
I - Relatório
Com a presente iniciativa, o nobre Deputado Hélio Duque pretende instituir o pagamento ,de royalties aos Estados e Municipios, sobre a produção de -energia hidrelétrica.
O Autor esclarece na justificação que:
"Agora, o advento da gigantesca represa de Itaipu leva este quadro aadquirir proporções preocupantes. A "terra
roxa", resultante da decomposição superficial das rochas basálticas da Bacia
do Paraná, cujas características geomorfológicas proporcionam as imensas
potencialidades hidrelétricas da região,
é considerada, pelos agrÔillomos, o segundo solo mais fértil do planeta, supera.do apenas pela "terra negra" da
Ucrânia.
A perda de enormes cobetturas deste
solo fertllis.simo, responsável pela notável "performance" do Estado no setor
agrário, desacompanhada de compensações condizentes~ lesa de forma irreparável a economia paranaense, fundamentada basicamente na produção
rural."
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, nos termos do parecer do
relator, Deputado Brabo de Carvalho.
Na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio a proposição fOi. aprovada, por
unanimidade, de acordo com o parecer do
relator, Deputado Slegfried Heuser.
li: o relatório.
fi .... Voto do Relator

O projeto sob exame ,beneficia Estados
e Municípios. Realmente, o pagamento de
royalties sobre a produção de energia elétrica é medida justa e opOrtuna, como forma de indenização pelo prejuízo das terras
ilnundadas em decorrência de aproveitamento hidrelétrico.
Se a. proposição for transformada em diploma legal não haverá repercussões nega.tivas nas finanças públicas.
Ante o exposto, opino pela aprovação do
Projeto de Lei n.o 63""4, de 1983.
li: o voto.
SaIa da COmissão, 19 de novembro de 1984.
- Irajá. Rodrigues, Relator.

m-

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 -de novembro
,de 1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei n.o 634/83 - do

Sr. Hélio Duque - nos termos do parecer
do relator, Deputado Irajá Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Oarlos Fagun.'Cies, Luiz Baccarlni, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, christóvam Chiaradia e Luiz 8efair.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 1984.
- Luiz Leal, Presidente - Irajá Rodriruee.
Relator.
-
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PROJETO DE LEI N.o 66O-A, DE 1983

Agenor Maria)
Dispõe sobre a correção dos saláriosde-contribuição; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade e juridicidade;
e, das Comissões de Trabalho e Legislação Social e de iFinanças, pela aprovação.
(Projeto de Lei n.o 660, de 1983, tendo
anexados os de n."" 4.016/84 e 4.047/84.
a que .se referem os pareceres,)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O parágrafo primeiro do artigo
3.0 da Lei n.O 5.890, de 8 de junho de 1973,
passa a viger com a seguinte redação:
1(1)081'.

"Art. 3.0 ....•.••.•...•....•.•.....•.
§ 1.0 Os salárLos-de-contribuição serão previamente corrigidos, de acordo
com os coeficientes ,die re.ajustamento
periodicamente estabelecidos pelo MinistérIo da Previdência e Assistência
SOcial."
Art. 2.0 Esta Lei entra em 'iigor na data
de sua publicação.
Art. 3.° Hlevogam-S>e aiS disposições em
contrário.
Justificação
Segundo o dispositivo legal cuja redação
este proJeto quer alterar, o Ministério da
!Previdência e Assistência Social já manda
corrigir os salários-de-contribuição dos segurados, porém só os anteriores aos últimos
doze mesoo, para determinação do valor
mensal d'OS benefícios previdenciários.
Ora, além de ser incoerente a 'exclusão dos
últimos doze salários-de-contribuição, da
atualização monetáxla, esse procedimento
confIgura um autêntico esbulho contra os
segurados obrigatórios da Previdência Saelal, especialmente quando o Governo Federal submete a economia brasileira a um
violento processo Inflacionário, como o presente, em que, ao término de cada!lino, dobram os preços porque a moeda dimInuiu
seu valor para ,a metade. Dá-se então a injustIça de o SIstema Previdenciário cobrar
ascontribuiçÕ€s dQS segurados e de seus
empregadores, sobre uma moeda que vale o
dobro daquela em que está se ·baseando ;pa·ra
pagar ,as aposentadorias e pensões.
O mínimo a ·f·azer no easo, consiste em
corrigir essa distorção financeira contra a
classe trabalhadora, causada pela.s autorid'ades monetárias. O corurerto desse Iniquo
procedimento é facilmente exequível, me'll1ante a correção monetária de todos os
6alários~de-contribuição pagos ao segurado
na atividllioo.
Se no mérito a presente proposição encerra eleme;ntar mandamento de justiça social
e irrefutável semso lógico, cabe defender, "a
priori', sua constitucionalidade.
O parágrafo único do art. 165 da Constituição Fedel'al proibe a criação, majoração
ou extensão de qualquer ibeneficio na previdência social, sem a correspondente fonte
de custeio total.
Este projeto, entretan·to, não cria, não
majora nem estende qualquer benefício previdenciário. Tão-só corrige o erro matemático da subcorreção monetária atualmente
feIta nos salários-de-contribuição dos segurllioos, para a correta determinação do
'i'alor do salário-ode-benefício na confonnidade das contribuIções legalmente cobradas
dos segurados e das empresas.

A vista do e~osto, confio em que meus
ilustre Pares, acima de vinculações partidárias, convertam em lei esta proposição, com
a maior urgência possível.
Sala de Sessões, de abril de 1983.
Agenor Maria.

LEGISLAÇÁO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N.o 5.890
DE 8 DE .rromO DE W73'

Altera a legislação de previdência social, e dá outras providências.
Art. 3.° O valor mensal dos benefícios de
prestação continuada, inclu:sive os regidos
por normas especiais, será calculado tomando-se por base o salário-·de-benefício, assim
estendido:
I - para o auxílio-doença, a a}J9sentado['ia por invalidez, a pensão e o auxílio-reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos
salários-de-contribuIção imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, ·até o máximo de 12 (d'óze) , ,apura'Clos em
periodo não superIor ·a 18 (dezoito) meses;
TI - para as ,demais espécies deaposentadoria, 1/48 (um quarenta e oito avos) da
soma dos salários-de-contribuição imedia,tamente anteriores ao mês do afastamento
da atividade, até o máximo de 41~ (quarenta
e oito) apurados em M;rfodo não superior a
6U (sessenta) meses;
TII - para o abono de permanência em
serviÇO, 1/48 (um quarenta e oito avos) da
soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do ;requerimento, até o máximo de 48 (quarenta
e oito), apurados em periodo não superior
a 60 (sessenta) meses.
§ 1.0 Nos casos dos itens TIe UI deste
ar.tigo, os salários-de-contribuição anterio~esaos 12 (doze) últimos meses s·erão previamente corrigidos de acor.do com coeficientes de reajustamento, a serem periodicamente estabelecidos pela Coordenação doa
Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
§ 2.° Para o segurado facultativo, oautônomo o empregado doméstico, ou o desempregado que esteja contribuindo em dobro,
o período bá-sieo pMa apuração do saláríode-benefício será delimitado pelo mês da
datá de entrada do requerimento.
§ 3.° Quando no período básico de cálculo o segurado houver precebido beneficio
por incapacidSide, o período de duração deste será computado, considerando-se como
salário-de-contrlbuição, no periodo, o salário-de-beneficio que teniha servido de base
para o cálculo da prestação.
§ 4.° O salário-de-benefício não poderá,
em qualquer hipótese, ser inferior ao valor
do salárIo mínimo mensal vigente no local
de trabalho do segurado, à data do início do
.beneficio, nem ;superior a 20 (vinte) vezes
o maior salário mínimo vigente no Pais'.
§ 5.° O valor mensal dos beneficios de
prestação continuada não poderá ser inferior aos seguintes perecentuals, em relação
ao valor do salário mínimo mensal de adulto vigente na localidade de trabalho do segur!lido:
I - a 90% (noventa por cento), para os
casos de aposentadoria;
II - a 75% (setenta e cinco por
para os casos de auxílio-doença;

cento)~

ITI - a 60% (sessenta po relento), para os
casos de pensão.
§ 5.° Não serão considerados, para efeito
de fixação do salário-de-benefício, os aumentos que excedam. os limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos nos 48
(quarenta e oito) meses imediatamente anteriores ao inicio do benefício, salvo, quanto
aos empregados, se resultantes de promoções regula:das por normas gerais da eIIl[>resa, admittdias pela legislação do trabalho,
de sentenças normativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela categorIa respectiva.

PROJETO DE LEI N.D 4.016, DE 1984
(Do Sr. Doreto Oampanari)
Modifica a redação do § 1.° do art. 3.°
da Lei n.O 5.800, de 8 de junho de 1973,
que alterou a legislação de previdência
social.

(Anexe-se ao iPl'ojeto de Lei n. O 660,
de 1983, nos termos do art. 71 do Regimento Intemo.)'
O Oongr~ Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 3.0 da Lei n.o
5.89.0, de 8 de junho de 1973 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"§ 1.0 Os salários d'e contribuição,
quando tomados como base para cálculo
dos salários-de-beneficio, serão reajustados segundo os coeficientes de corre~
ção mensalmente fixados pelo Ministério da Pre'vidência e Assistência Social."
Ar·t. 2.0 As despesas decorrentes ,dias disposições desta lei correrão à conta das fontes de recursos normais da pl'evlidência social.
Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Re'Vogam-'se as disposições em
contrário.
.
Justificação

A proposição que ora tenho a honra de
submeter à consideração do Congresso é, na
vel"dtide, mera reprodução do Projeto de Lei
n.O 2.282/79, do Deputrudo (P.acheco Chaves,
em .relação ao qual já se haviam m!linifestado, favoravelmente, as comissões de Justiça
e de Finanças. O término da legislatura anterior impossibilitou a sua aprovação em
Plenário.
Segundo o critério adotado pela nossa legislação previdenciária, o valor dos beneficios tem como base de cálculo o salário de
contribuição, ou seja, apenas a parcela do
salário que orientou: a aplicação do percentual referente à contribuição.
Não obstante isso, há beneficios que têm
o seu valor calculado sobre ,a média dos salários percebidos pelo segurado durante um
eS'paÇO de· tell!iPO. AsIsim, para a aposentadoria por Invalidez e prura o auxilio-doença, o
período é de doze meses, para o abono de
permanência e para as outras aposentadonas (por tempo de serviço, por velhice e especial), trinta e seis meses.
Aquela média de salãirios, contudo, por
força da depreciação de nossa moeda, é reajustrudJa mensalmente através de coeficientes prefixados pelo Minl.stério da Previdência.
Ocorre que, com relação aos penados de
trinta e seis meses, () vigente § 1.0 do .art.
3.0 da Lei !l1.D 5.890173, exclui da wrreção
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os doze meses imediatamente anteriores à
data do cálculo. Desta forma o reajustamento apenas incide sobre os vinte e quatro, quando a inflação ireconhécidamente
atuou sobre todo o período de trinta e seis.
Cuida o projeto, :pois, tão-somente, de remediar uma situação que é declaradamente
injusta.
Sala das sessões, 6 de agosto de 1984. Doreto Campanad.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI N.o 5.890,
DE 8 DE JUNHO DE

um

Altera a legislação de Previdência
Social, e dá outras providências.
Art. 3.'" O valor mensal dos benefícios
de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, será calculado
tomando-se por ,base o salário-benefício, assim entendido:
I - para o auxilio-doença, a aposentadoria por invalidez, a peooão e oauxílio-reclusão, 1112 (um doze-avos) da soma dos
salários de contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados
em período não superior a 18' (dezoito) meses;
II -

para as demais espécies de aposentadoria, 1126 (um trinta e seis avos) da soma doo salários de contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e
seis), apurados em período não superior a
48 (quarenta e oito) meses.
III - para o abono de permanência em
serviço, 1136 (um trinta e seis avlOs) da
somA dos salários de contribuição imediatamenteanterlores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (.trinta e
sels), apurados em período não suP8rior a
48 (quarenta e oito) meses.
§ 1.0 Nos casos dos itens II e TIl deste
artigo, os salários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses serão pI'eviamente corrigidos de acordo com coeficLen;f;es de reajustamento, a serem periodicamente estabelecidos pela Coordenação dos
servil;OS Atuariais do Ministério do Trabalho e previdência SOCial.
§ 2.0 iPara o segurado facultativo, o autônomo, 6 empregado doméstieo, ou o desempregado que esteja contribuindo em do:"
bro, o período básieo para apuração do salário-beneficio será delimitado pelo mês da
data de entrada do requerimento.
§ 3.° Quando no período básico de cálculos o segurado houver percebido benefício por incapacidade, o período de duração
deste será computado, considerando-se como salário de contribuição, no período, o
salário de beneficio que tenha servido de
base para o cálrulo da prestação.
§ 4.° O salário-beneficio não poderá, em
qnalquer hipótese, ser inferior ao valor do
salálio-de-'beneficio que tenha servido de
trabalho do segurado, à data do início do
'beneficio, nem superior a 20 (vinte) vezes
o maior salário mínimo vigente no País.
§ 5.° O valor mensal dos bnefidos de
prestação continuada não poderá ser inferior aos· seguintes per'ecentuais, em relação
ao valor do salálrio mínimo m€'l18al de adulto vigente na localidade de trabalho do segurado.

I - a 90% (noventa por cento), para os
casos de aposentadoria;
TI - a 75% (setenta e cinco por cento),
para os casos de auxilio-doença;
III - a 6()% (sessenta por cento) para os
casos de pensão.
§ 6.° Não serão considemdos, para efeito
de fixação do salário-de-beneficio, os aumentos que excedam os limites legais, inclusiv'e os voluntariamente eoncedidos nos
36 f trinta e seis) meses imediatamente anteriores, ao início do benefício, salvo, quanto aos empregados, se resultantes de promoções reguladas por normas .gerals da empresa, admitidas pela legislação do trabalho, de sentençlllS norm.ativas ou reajU5tamentos salariais obtidos pela categoria respectiva.
§ 7.° O valor mensal das aposentadorias
dt que trata o inciso fi não poderá exceder
95% (noventa e cinco po reento) do saláriode-beneficio.
•••••••••

:

••••••••••••

0'0

•••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI N.o 4.047, DE 1984
(Do Sr. Doreto Campanari)
Modifica dispositivo da Lei n.O 5.800.
de 8 de junho de 1M3, que alterou a
legislação de Previdência Social.
(Anexe-se ao Proj,eto de Lei n.O 660,
de 1983, nos termos dQ art. 71 do Regimento Lnterno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 3.0 da Lei n. o
5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte ~edação:
"§ 1.0 Oi:l salários de contribuição,
quando tomados como base para cálculo dos salários-de-benefícios, serão
reajustados segundo os coeficientes de
oorreção mensalmente fixados pelo MiIIlistério da Previdência e Assistência
Social."
Art. 2.° As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à oonta das fontes
de recurS'OS normals da. Previdência Social,
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art; ~.o Revogam-se lllS' disptllSições em
contrano.
Justificação
}Segundo o ~~t.ério adotado pela legislaçao pI'evidenClana em Vigor, o valor dos
benefícios ,tem como base de cálculo o salárío-de-contribuição ou seja apenas a
p~rcela do salário que orientÓu a aplicaçao do percentual referente à contribuição.
Não obstante isso, há benefícios que têm
o. s.e valor calculado sobro a média doo salarIos percebMos pelo segurado durante um
espaço de tempo. AsBim, para a aposentadorIa por im'alidez e para oauxilio~doença
o período é de doze meses, ao passo qU'~
para o abono de permanência e para as
outras aposentadorias (p/te:m;po de serviço
p/velhice e €/3Pecial), trinta e seis meses:
Aquela média de salários, contudo, por
força da 'd!epreciação de nossa moeda é reajustada mensalmente llItravés de coéficientes prefixados pelo MIPAB.
OCorre que, com relação aos períodos de
trinta e seis meses, o vigente § 1.° do art. 3,0
da Lei n.o 5.800/73, exclui da correção os
dooe meses imediatamente anteriores à data do cálculo. Dessa forma, o reajus;ta.mento apenas incide sobre os vinte e qua-
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tro, quando a inflaçãQ efetivamente atuou
sobre todo o período de ,trinta e seis meses.
Ouida {) projeto, portanto, tão-somente,
d'e remediar Uma sitaução reconhecidamente injusta.
Sala das Sessões, !} de agosto de 19'84. Doreto Campanari.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

Lei N.o 5.890,
DE 8 DE JUmIO DE 1973

Altera a legislação de Previdência
Social, e dá outras providências.
Art. 3.° O valor mensal dos beneficios
de pl1€stação continuada, inclusive os ~egi
dos por normas especiais, será calculado tomando-se por base o salário-beneficio assim entendido:
'
I - para o auxilio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio-reclusão, 1/12 (um doze-avos) da soma dos
s'alártosde contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze) apurados
em período não superior a 18 (demito) meses;
II - para as demais espécies de aposenta,doria, 1136 (um trinta e seis avos) da soma dos salálriOB de contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (,trinta e
seis), apurooos em período não superior a
48 (quarenta. e oito) meses;
m - para o abono de permanência em
serviço, 1/36 (um trinta e sels avos) da
soma dos salários de contribuição imediatamente anteriores ao mês da en1:.rllida do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e
seis), apurados em período não superior a
48 (quarenta e oito) meses.
§ 1.0 Nos casos dos itens II re nl deste
artigo, os salários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses serão prev'iamente corrigidos rleacordo com coeficientes de reajusta!Dento, a serem periodicamente estabeleCIdos pela Coordenação
dos Serviços Atuarias do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
§ 2.'" Para o segur~do facultativo o autônomo, o empregado doméstico. ou o desempregado que esteja contribuindo em doJJro, o período básico para apuração do salário-benefício será delimitado pelo mês da
data de entrada do requerimento.
§ 3.'" Quando no período básico de cálculos o segurado houver peil"cebido benefíclo por incll;pacidade, o ,período de duração
deste será computado considerando-se como salário de contribuição, no período o
salário de beneficio que tenha servido' de
ba<le para o cálculo da prestação.
§ 4.0 O salário-beneficio não poderá em
qualquer hipótese, ser inferior ao valor do
salário de benefício que tenha servido de
trabaIho do segurado, à data do iniciQ do
benefício, nem superiora 20 (vinte) vezes
o maior salá-rio mínimo vigente no País.
§ 5.° O valor mensal dos benefícios de
prestação eontinuada não poderá ser inferior aos seguintes percentuais; .em relal1ão ao valor {lo salário mInimo mensal de
adulto vigente na localidade de trabalho do
segura{lo:
I - a 00% (noventa por cento), para os
easos deaposenta'liorJ.a;
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II - a 7-5% (setenta e cinco por cento),
para os casos de auxílio-doença;
lI! - a 60'% (s-esrenta po r{)ento) para os
casos de pensão.
§ 6.° Não serão {)onsiderados, para efeito
de fixação do salário de benefício, os aumentos que excedam os limites legais. inclusive os voluntariamente concedidos nos
36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores, ao inído do benefício, l3al'iiO quanto aos -empregados, se resultantes de promoções reguladas por normas gerais da
empresa, admítidas pela ~egislação do trabalho, de sentenças normativas ou reajustamentos salariais obtidos pela categoria
respectLva.
§ 7.° O valor mensal das aposentadorias
de que trata o inciso II não poderá exceder
95% (noventa e cinoo por cento) do salário
de benefício.

............................................
PARECER DA COMISSAO
DE CONSTIT'G'IÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
O valor dos benefícios pagos pela Previdência Social é calculado de acordo com o
salário-de-benefício de cada segurado.
Para a aposentadoria por invalidez a
'Pensão e o auxílio-reclusão, o salário-debenefícío é calculado com base na média de
12 .salários-de-contribuição, escolhidos em
período não superior aos últimos 18 meses.
Para as demais espécies de aposentadoria
e o abono de permanência ,em servíço, o
cálculo acima referldo é feito com base na
medida de 36 salários-de-contribuiçã-o, escolhidos em ;periodo não superior aos últímos 48 meses.
Embora a Lei n.O 5.890, de 1973, disponha
que os salários-de-contribuição anteriores
aos 13 últimos meses da data do afastamento da atividade devam ser corrigidos de
acordo com coeficientes de reajustamento
estabelecidos pela Coordenação dos Serviços
Atuariais do Ministério da Previdência SodaI - a verdade é que os valores dos bene-fícios apresentam, sempre, certa defasagem
com relação ao último salário-de-oontribuição do s-egurado. Isto porque, não obstante
a inflação do período, os 12 salários-decontribuição imediatamente anteriores à data do afastamento da atividade ou do requerimento do benefício não são reajustados.
O objetivo do ilustre e proficiente DeiputaJdo Agenor Maria, autor do projeto que
estamos a examinar, é alterar essa forma
de cálculo do salário-de-benefício, para que
todQS os salários-de-contribuição que são
utilizados na constituição do valor dos benefícios sejam submetidos à aludida correção monetária.
Em sua Justificação, o nobre representante do Estado 'Cio Rio Gran'Cie do Norte.
entre outras considerações, faz as seguintes:
"Se no mérito a presente proposição
encerra elementar mandamento de justiça social e irrefutável senso lógico, cabe defender, a. priori, sua constitucionalidade.
O parágrafo único do art. 165 da
Constituição Federal proíbe a criação,
majoração ou extensão de qualquer benefício na PreV1idência Social, sem a
correspondente fonte de custeio tOtal.
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Este projeto, entl'etanto, não crIa, não
majora nem estende qualquer benefício
previdenciário. Tão-só cor:r;ige o erro
matemático da subcorx<eção monetária
atualmente f,eita nos salários-de-contribuição dos segurados, para a correta
determinação do valor do salário-debeneficio na conformidade das contribuições legalmente cobradas dos segurados e das empresas."
Ao nos pronunciarmos sobre a proposição, à luz da competência específica deste
nosso órgão Técnico, desejamos observar
que a alteração da aludida fórmula de cálculo pretendida ;pelo autor deste projeto não
implicaria, necessariamente, em majoração
de beneficios previdenciários. Tanto isto é
verdade que, em periodo de estabilidade monetária, a alteração ora proposta não provocaria qualquer efeito financeiro, seja em
benefício da Previdência, seja em prejuízo
de seus segurados.
:f: bem verdade que, num momento como
o atual, de inflação galopante, a medida
retiraria certa vantagem financeira de nossa entidade de seguro socíal, porque, como
já salientamos acima, o INPS utiliza salários de valores defasados pela inflação para
encontrar a média dos beneficiários a serem pagos. Este resultado, entretanto, além
de ocorrer por via reflexa, não comprometeria a receita da Previdência, vez que esta,
aoelaoorar seu orçamento, -basea-se em valores absolutos e c-ertas, e, não, em prováveis e imponderáveis índices de inflaç-ão.
Com base, pois, nesse raciocínio, somos levados a concluir que o projeto sob exame
merece tramitação normal pela Casa, rporque, a nosso ver, não ofende os preceitos da
Con.stituição Federal oontidos no item I do
art. 57 (matéria financeira) e no parágrafo
único do art. 165 (criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário).
11 - Voto do Relator
Ante o exposto, opinamos, pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei
n.O 660, de 1983, devendo falar sobre o mérito as doutas Comissões de Trabalho e Legislação Social e Finanças.
Sala da Comissão, 14 de junho de 1983. Rond'on Pacheco, Relator.
IH - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opinou,
unanimemente, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto de Lei n.O660/83, nos
termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Júlio
Martins, Valmor Giavarina, G<Jmes da Silva, Jorge Medauar, Osv-aldo Melo, Nilson.
Gibson, Hamilton Xavier, José Tavares,
Wagner Lago, Gerson P.eres, Plínio Martins,
Elquisson Soares, Guido Moesch, Mário assad, Rondon Pacheco, José Carlos Fonseca,
Arnaldo Maciel, Egídio Ferreira Lima, Theodorico Ferraço, Jorge Arbage, Darcílio Ayres,
Jairo Magalhães.
Sala da Comissão, 14 de junho de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente Rondon Pacheco, Relator.

corrigir os salários-de-contribuição, dando
nova redação ao § 1.0 do art. 3.° da Lei n,o
5.890, de 8 de junho de 1973, da seguinte
forma, verbis:
"Art.3.0 . • • • • • • • • • • • • • • • • • ,••••••••••
§ 1.0 Os salários-de-contribuição serão previamente c,orrigidos, de acordo
com os coeficientes de reajustamento
periodicamente estabelécidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social."
Na Justificação de sua iniciativa, esclarece o autor que, de acordo com a legislação
em vigor, é incoerente a exclooão dos últimos doze salários-de-contribuição da atualização monetária procedida pelo Ministério
da Previdênda e Assistência Social, o que se
constitui num autêntko esbulho contra ossegurados.

O mínimo a fazer, no caso, segundo seu
entendimento, consiste em corrigir essa distorção financeira, praticada contra a classe
trabalhadora pelas autoridades monetárias,
na forma de que dispõe o seu projeto.
Na Comissão de Constituição e Justiça
obteve parecer favorável, unânime-, pela
constitucionalidade e juridicidade através
de parecer do Relator designado-, nobre
Deputado Rondon Pacreco.
Cumpre-nos nesta oportunidade, oferecer-lhe, também, parecer.
Efetivamente, de acordo com a redação
atual do § 1.0 do art. 3.° da Lei n.o 5.890, de
1973, os salários-de-contribuição anteriores
aos 12 (doze) últimos meses são previamente
cor-rigidos- de acordo com coefi{)ientes de
reajustam-ento ;periodicamente estabelecidos
pelo Ministério da Previdênda Social.
E o projeto manda erradicar a expressão
"anterior aos 12 (doze) últimos meses".
Realmente, pela atual redação, comete-se
uma flagrante injustiça contra os segurados, considerando-se o altíssimo índice de
inflação atual, que a cada mês se eleva
mais prejudicando, assim, a vida dos trabalhadores, que percebem a valor dos benefícios absolutamen,te defasados.
Como é sabido, existe o instituto da corIlação monetária. Recentemente, o próprio
governo determinou que os juros e carreção
monetária das cadernetas de poupança sejam pagos mensalmente e não mais trimestralmente.
Assim, por estas razões de elevado alcance social, somos favoráveis à aprovação do
pr-esente projeta de lei.
U -

Voto- do Relator

Na forma das antecedentes razões apresentadas, manifestamo-nos pela aprovação
do Proj1eto de Lei n.o 660, de 1983. - Aurélio
Peres, Relator.
UI -

Parecer da Comissão

E LEGISLAÇAO SOCIAL

A Comissão de Trabalha e Legislação Social, em reunião ordinária de sua Turma
"A", realizada em 2!}-8-84, opinou, unanimemente, pela aproy.ação do Projeto de Iiei
n.O 660/83, nos termos do parecer do Relator.

I - Relatório
Trata-se de projeto de lei de autoria do
nobre Deputado Agenor Maria que objetiva

Estiveram presentes os Srs. Deputados:
Luís Dulci, Presidente; Aurélio Peres, Relator; Amadeu Geara, Ronaldo CMlêdo, sebastião Ataide, Cássio Gonçalves, Francis-
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co Amaral, Luiz Henrique, Nelson Wedeltin, Adhemar Gh1si, Myrthes Bevilácqua e
Domingos Deonel11.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1984. Luís Dulei, Presidente - Aurélio Peres, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS
I - Relatório
O presente projeto de lei, de autoria do
nobre Deputallo Agenar Maria, se propõe a
alterar o texto do § 1.0 do art. 3.0 da Lei
n.O 5.890, que tomaria a redação a. saber:
"OS salários serão previamente corrigidos, de acordo com os coeficientes
de reajustamenw periodicamente estabelecid03 pelo Mimstério da Previdência e Assistência &>eial."

Justificando-o, o autor adverte para o
esbulho que estariam sofrendo empregados
e empregadores por parte da Previdência
quando dos cálculos para. a concessão de
benefícios, quer aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, 'auxílio-reclusão ou para as demais espécies de aposentadoria e
para o 8Ibono de perm,anêncla. O texto
atual do mencionado art. 3.0 em seu § 1.0,
estabelece que o cálculo será feito com base
"nro salários-de-contribuição :anteriores aÓS
últimos 12 (doze) mesas", expressão excluída da redação propoota através deste projeto.
O autor deseja, portanto, q.ue os cálculos
em ,apreço se façam devidamente corrigidos de uma maneira geral, não apenas restritivamente :aos an1Jerlores !IOl! "últimos 12
meses", como ora acontece.
Na Comissão de Constituição e Justiça,
aballsado parecer do eminente Deputado
Rondon Pacheco deu-lhe o aprovo sob o
ângulo da sua constitucionalidade, juridicidade IC ltécnica legislativa.
Na Comissão de Trabalho e Legislação
Social recebeu outro douto parecer, desta
feita por parte do Deputado Aurélio P.eres.
Em ambas foi aprovado sem restrições e
por unanimidade.
11: o relatório.
II - Voto do Relator
11: evidente o golpe sofrido pelos previdenciários no cálculo para ooncessão de seus
benefícios. Os indices de correção e,stipulados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social abrangem apenasmente uma
determinada faixa dos salários-de-contribuição, excluíndo os últimos 13 (doze) meses dessa contribuição.
Considerando o galopante processoinfll1--·
cionário ,brasileiro, pode-se, sem malor esforço, conceber o quanto se tornam defasados os beneficios concedidos ·aos segurado.; (auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez, etc.>.
OS assistidos ouapo,s.entados pela Previdência SOcial se deparam com uma realidllide financeira muito di"V'ersa daquela que
os preços lhes apresentam, no dia-a-dia.
E um dos fatores desse irrealismo dos
benefícios reside exatamente ness·e cálculo
de correção d03 salários-de-contribuição
desatualizados, () que o projeto do brilhante
Deputado norte-rio-grandenSle procura, em
boa hora, corrigir, ampliando o raio para
li; competente correção das contribuições.
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Não há negar que está sendo cometida
uma grande injustiça para com os beneficiários da Previdência.
O proj~to, portanto, tem um profundo
sentido social, merecendo a sua aprovação
por esta Casa.
voto, pois, pela sua aprovação nesta co~
missão.
Sala de Comisão, 19 de novembro de 1984.
- Moysés Pimentel, Relator.

li! - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro
de 1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do projeto de Lei n.O 660/83 (anexos
os Projetos de Lei n.os 4.016 e 4.047, de
1984) - do Sr. Agenor Maria - nos termos do parecer do relator, Deputado Moysés Pimentel.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagundes, Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christóvam Chiaradia e Luiz Sefalr.
Sal,a da Comissão, 21 de novembro d~
1984. - Luiz Leal, Presidente - Moysés
Pimentel, Relllitor.
PROJETO DE LEI N.o 709-A, DE 1983
(Do Sr. Jorge Arbage)
DispÕe sobre a transformação 4IJ
Banco Nacional de Crédito Cooperativo
no Banco Rural do Brasil S.A., e dá.
outras providências; tendo parecer: da.
COmissão de Constituiçã.o e Justiça,
pela inconstitucionalida.de, contra. o
voto em separado do Sr. Jorge Carone.
(Projeto de Lei n.o 709, de 1983, a que
se refere o parecer,)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Jíl alterada a denominação do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo
(BNCC) para Banco Rural do Brasil S.A.
(BRB) sendo mantidas as disposições do
Decreto-lei n. O 60, de 21 de novembro de
1961 que não contrariarem esta lei.
Art. 2.0 Nos financiamentos concedidos
pelo Banco Rural do Brasil S.A. à agropecuária os tomadores, pessoas físicas, terão
descontado do valor global importância
equivalente a 1% (um por cento), que será
convertida em ações preferenciais nominati~
vaso
Art. 3.0 !Durante o prazo de 5 (cinco)
anos, contados da vigência desta lei, a distribuição de dividendos do obanco será efetuada exelusivamente através de ações nÓminativas, vedados quaisquer pagamentos
em dinheiro.
Art. 4.° !I1l crillida, no Banco Rural do
Brasil S.A., uma Carteira de crédito Cooperativo, cujas atribuições serão discriminadas nos respectivos estatutos.
Art. 5.0 Compete ao BRB a arrecadação
do Imposto sobre li; Propriedade 'I1erritorial
Rural, assim como de quaisquer tributos incidentes na área rural, de competência da
União.
.A!rt. 6.° Os estatutos do BRB s.erão elaborllidos dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias e dependerão de prévia aprovação do
Presidente da República..
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Art. 7. 0 O Poder Executivoregulaméntará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias,
baixando, na oportunidade, ato aprovando
os estatutos do BRB.
Art. 8. 0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 9.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Como a experiência vem demonstrando, o
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, reorganizado na forma do Decreto-lei n.o 60,
de 21 de novembro de 1966, longe está de
desempenhar a 'Contento a sua missão, principalmente em razão de sua atual estrutura.
Assim, a fim de que a instituição passe a
efetivamente atender aos reclamos do 00operativismo e da agropecuária que está a
enfr.entar séria crise decorrente não só das
dificuldades financeiras do momento, como
também de catástrofes naturais repetidas
cicl1camente, impõe-se seja adotadas as
modificações ora preconizadas.
Em primeiro lugar, o que se quer é a denominação nova de Banco Rural do Brasil
S.A., para instituição, de modo a poder
ampliar o seu âmbito de atuação.
Uma das importantes alterações que se
fazem é a determinação de que o BRB passe a incumbir-se da arrecadação do ITR e
também de quaisquer tributas incidentes na
área rural, o que certam,ente lhe propiciará
recursos para o atendimento de suas finalidades.
Temos '~onvieção de que a iniciativa significará muito m,aior inClentivo às atividades agropecuárias e ao próprio cooperativismo, o que, evidentemente, redundará em
benefício da: economia nacional.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1983. Jorge Arbage.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSS6ES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 60 DE 21 DE
NOvEMBRO DE 1966
Dispõe sobrei ao Reorganização do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo
e dá outras providências.
O Presidente da República ,baseado no
disposto pelo art. 31, parágrafo único, do
Ato Institucional n. O 2, de 27 de outubro
de 1965, e tendo em. v1.sta o Ato Complementar n. O 23, de 20 de outubro de 1966
resolve baixar o seguinte Decreto-lei:
'
Art. 1.0 O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo (BNOC), denominação que tomou a Oaixa de Srédito Cooperativo em
virtude da Lei n.o lA1:!, de 13 de agosto de
1~51, será reorganizao.o sob a forma de
sociedade anônima e os seus estatutos que
dependerão da prévia aprovação do Presidente da República, obedecerão às linhas
gerais fixadas no presente Decreto-lei e no
Decreto-lei n. o 2.627, de 26 de setembro e
1940.
Art. 2.0 O BNCC terá por ,objeto o fomento ao Cooperativismo sob todas as formas,prIncipalmente mediante assistência.
creditícia.
Art. 3.° O BNCC' é o principal instrumento de crédito na execução da política
cooperativista da União, observadas as normas de política monetária' e Creditícia do
Conselho Monetário Nacional e em harmonia com o sistema cooperativo nacional.
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Parágrafo único. No cumprimento de
.suas finalidades o BNCC promoverá a divulgação da doutrina cooperativista, e restringirá suas atividades crediticias às cooperativa de qualquer grau, participantes de
seu capital, como subscritoras de ações ordinárias, salvo quando se tratar de composição de débito.
Art. 4.° O capital do BNCC, a ser fixado nos estatutos sociais, será dividido em
ações ordinárias e preferenciais, nominativas e no valor de Cr$ 100.000 (cem mil
cruzeiros) cada uma.
Art. 5.° As ações que a União vier a
âl1bscrever serão integralizadas da seguinte
maneira:
a) pela incorporação da parcela pertencente à União, do atual capital;
b) pelo aproveitamento de fundos específicos, originários de recursos confiados pela União a'Ü BNOO;
c) pela incorporação, ao capital social, de
futuros dividendos atribuídos à União;
d) por contribuições orçamentárias.
Art. 6.° As ações ordinárias poderão ser
subscritas pelas cooperativas, por livre iniciativa e compulsoriamente, e serão nesta
hipótese, integralizadas mediante a retenção pelo BNCC de até 1/2% (meio por cento) ao mês sobre o valor dos financiamentos
concedidos, até o máximo de 10% (dez por
cento), entendendo-se nessa expressão qualquer operação de crédito, não se aplicando
na hipótese o disposto no art. 34 - Inciso
m, da Lei n.O 4.595, de 31 d·e de?lembro de
1964.
Parágrafo único. O critérIo da participação de cada cooperativa no capital o
BNCC através da subscrtção compulsória
das ações ordinárias ou preferenciais, bem
oomo as vantagens conferidas às ações preferenciais, serão fixados nos estatutos sociais.
Art. 7.° Integralizado o total das ações
ordinárias destinadas às cooperativas continuar-se-á a proceder na forma do disposto no artigo 6.°, passando as respectivas
importâncias à integralização de ações preferenciais que serão convertidas em ações
ordinárias quando efetuado novo aumento
de capital.
Art. 8.0 As ações preferenciais, também
destinadas às cooperativas, serão integralizadas com o produto da arrecadação da taxa de cooperação, mencionada no art. 13.
Art. 9.° Integralizadas totalmente as
ações prefeTeneials na forma do art. 8.°
a arrecadação da taxa de cooperação continuará a ser efetuada, pa&SllIll>do as importâncias arrecadadas a constituir um fundo
de reserva especial, convertido em ações
preferenciais quando efetuado novo aumento de capital.
.Art. 10. Desde que totalmente inregralizada a parcela do capital social atribuida
à União, poderá o Poder Executivo promover, quando julgar conveniente, o aumento
da sua participação acionária no Banco
Nacional de Crédito Cooperativo SOciedade
Anônima (BNOO).
Aort. 11. O BNCC poderá aceitar as ações
de sua própria emissão como ,ga,rantia suplementar de financiamento, não se 8;plicando à hipótese a proibição contida no
paráçrafo único do art. 28 do Decreto-lei
n.o 2,627, de 26 de setembro de 1940.
Aor\. 12. Os juros, dividendos ou outros
proventos auferidos pelas COoperativas co'"
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mo acionistas do BNCC, não constituirão
renda tributária, devendo os mesmo :,er,
obrigatoriamente, incorporados ao fundo de
reserva das beneficiadas.
Art. 13. As Sociedades cooperativas, excetuadas as habitacionais e as escolares,
subscreverão compulsoriamente, ações preferenciais do capital do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S.A.
§ 1.0 A realização das ações a serem
subscrttas de acordo com este artigo far-seá com créditos que o Banco fará às lSocledades cooperativas, em contas individuais,
das importâncias que delas receber.
§ 2.° Passa o fim do disposto no parágrafo .anterior, as sociedacl!es cooperati'i'as
farão recolher ao Bilmco, até o dia 20 (vinte) de ca·da mês, com base nas ope,rações
que tiverem realizado no m.ês anterior o
equiValente a:
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre os
valores dos insumos, mercadorias ou quaisquer outros bens entregues pelas referidas
entidades a seus associados, .a;travéB do setor de compra em comum ou consumo;
b) 0,1% (um décimo por cento) sobre os
valores dos produtos que receberam dos
seus associados através do setor de venda
em comum;
c) 0,2% (dois décimos por cento) sobre
os valores dos financiamentos que as coope!!ativas de crédito fizllo];ilJll aos seus associados; ,
d) 0,2% (dois décimoo por cento) sobre
os valores das operações, ou serviços realizados com os prestados a seus associados,
que se não enquadrem nas alíneas anteriores.
§ 3. 0 Em 30 de junho e 31 de dezembro
de cada ano, o Banco procederá ao levantamento dos créditos de cada sociedade
cooperativa a que se refere o .§ 1.0 deste
artigo, para o fim de emitir as ações preferenciais a que tiver di.reito e entregá-las
dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 14. O BNCC também movimentará os seguintes recursos:
a) depósitos facultativos efetuados pelas
Cooperativas, exceto Cooperativas de Crédito;
b) depósitos de quaisquer pessoas fisicas
ou jurídicas, sujeitos às prescrições do art.
4.° - Inciso 14 - da Lei n.O 4.495, de 31
de dezembro de 1964;
c) depósitos judiciais, incluindo-se o
BNCC entre as instituições autorizadas a
recebê-los nos termos da Lei n.o 4.248, de
31} de julho de 1963;
d) saldo do Fundo de Fomento ao Cooperativismo, porventura existente;
e) taxas federais e estaduais que se criarem para esse fim;
f) saldos e recursos anteriores, provenientes de taxas ou impostos federais e estaduais, cobrados pela classificiação e fiscalização de produtos para fomento agropecuários ou de cooperativismo;
g) ·remanescente não comprometido resultante da liquidação das cooperativas, que
se destinará à formação de fundo especial
de assistência técnica ao cooperativismo.
h) quaisquer outros auxílios, doações e
lucros das operações eventuais.
Art. 1'5. Para atender às suas finalidades, o BNCC poderá instalar agências ou
escrttórlos em qualquer ponto do território
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nacional, mediante autorízação prévia do
Banco Central, que levará em conta as peculiaridades do crédito cooperativo e a função específica do BNCC.
Art. 16. Os feitos de interesse do BNCC
serão processados privativamente perante a
Justiça Federal, com os direitos, privilégios
e prerrogativas da Fazenda Nacional, por
quem será obrigatoriamente assistido, assegurada a correção monetária dos créditos
em atraso, inclusive a cobrança, mediante
ação executiva fiscal, das importâncias correspondentes à subscrição compulsória prevista no artigo 13,.
Art. 17. Fica assegurada ao BNCC isenção completa e ir,restrita de todos os impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre seus bens, direitos, operações,
rendas e serviços.
Art. 18. O Banco será di:rigido por:
a) um Conselho de Administração presidido pelo Presidente do Banco, constituido
de representantes do Ministério da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação Econômica, eleitos pela Assembléia Geral e dois (2) representantes de
Cooperativas subscritoras de ações ordinárias, também eleitos de idêntica maneira,
com abstenção da União;
b) uma Diretoria Executiva integrada de
5 (cinco) Diretores, sendo um deles o seu
Presidente e do Banco, e os demais eleitos
em Assembléia Geral, cabendo às cooperativas a eleição de um destes, com abstenção
da União. (6)
§ 1.0 O Presidente do Banco será de livre nomeação do Presidente da República,
por indicação do Conselho de Administração, em lista tríplice.
§ 2.° Os prazos, modo de investidura,
atribuições e sistemas de remuneração dos
membros do Conselho de Administração e
da Diretoria Executiva, serão fixados nos
estatutos sociais.
§ 3.° Os componentes do sistema de Administração do BNCC ficarão dispensados
de prestar a caução exigida pelo art. 117
do Decreto-lei n.O 2.627, 'de 26 de setembro
de 1940.
Art. 19. Todas as operações do BNCC
serão garantidas pela União.
Art. 20. o BNCC, autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, poderá aplicar os
indices de correção monetária em suas operações ativas e passivas.
Art.21. Os créditos do BNCC gozarão de
privilégios, e, bem assim, os que lhes forem
caucionados, cedidos ou transferidos.
Art.22. Poderão ser desapropriados por
utilidade pública, os imóveis destinados à
instalação de agências, ou dependências do
BNCC ou ampliação das existentes, podendo
ser objeto de desapropriação as partes autônomas de condomínio.
Art. 23. O Poder Executivo, regulamentará o presente Decreto-lei dentro de 3D
dias, baixando simultaneamente ato aprovando os Estatutos do BNOO, obedecendo os
prIncípios básicos deste Decreto-lei.
Art. 24. Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAOE JUSTIÇA
I ..... Relatório
O projeto sob exame, de autoria do noIbrebre DeputadQ Jorl!te Arba.ge, pretende
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alterar a d>enominação do Banco Nacional
de Crédito Cooperativo (BNGC) para Banco
Rural do Brasil SiA! (BRB). Além de outras medidas de cará'tel' financeiro cria,
também, no citado Banco, uma Carteil'a de
Crédito Cooperativo.
Na justificação, diz o Autor que "como a
experiência vem ,demonstrando, o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo, reorganizado na forma do Decl1eto-Iei n.o 60, de
21 de novembro de 1966, longe está de desempenhar a contento a sua missão, principalmente em razão de sua atual estrutura.
Assim, a fim de que a instituição passe
a ef'etivamente 'atender aos reclamos do
cooperativismo e da agropecuária, que está
a enfrentar séria crise decOrrente não só
das dificuldades financeiras do momento,
como também de catãstrofes naturais repetLdas ciclicameniJe, impõe-se sejoam adotadas as modificações ora preconizadas".
A proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e de Finanças.
É o relatório.
II - Voto do Relator
O projeto sob exame vulnera dtspositivos
constitucionais, quando trata ,de matéria
financeira e de !estruturação, atribuições e
funcionamento de órgãos da administração federaL
"Art. 57. É da competência exclusiva do Presidente da República a ini-!
dativa d!llS leis que:
I - disponham sobre matéria financeira.

Art. 81. Compete privativamentJe ao
Presidente da Repúhlica:

v - 'Clispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da
administração federal;"
Em face das razões expostas, opinamos
pela inconstitucionalidade da proposíção sob
exame.
É o voto.
Sala da Comissão, 21 de junho de 1983.
- Armando Pinheiro, Relator.
m - Parecer da Comissão
A COmissão de COnstituição e Justiça, em
reunião plenária realiZllJda hoje, opinou,
contra o voto em sepaI'lado do Deputado
Jorge Carone, pela inconstitucionalidade dt>
Projeto de Lei n.o 709/83, nos termos do
parecer do relator.
Estiveram prese'Iltes os Senhores, Deputados: Leorne Belém, Pl1esidente; Gargônio
Neto e José Tavares, Vice-Pl'esidentes; Aftisio Vieira Lima, Armando Pinheiro, Bonifácio de Andrada, Dj alma Bessa, Ernani
Satyro, Jairo Magalhães, Guido Moesch,
Gerson Peres, Joacil Pel'eira, Otávio Cesário, José Burnett, Mário Assad, Osvaldo
Melo, Rondon Pacheco, Aluizio Campos, Arnaldo Maciel, Brabo ,de Carvalho, Jorge earone, José Melo, Plínio Martins, Raimundo
Leite, Raymundo Asfora, Theodoro Mendes,
Valmor Giavarina, Gastone Righi, Gomes
da Silva, J"osé Génoino 'e .Jutahy Júnior.
Sala da Comissão, 3 de outubro ,de 1984.
- Leorne Belém, Presidente - Armando
Pinheiro, Relator.
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Voto em separado
Sr. Jorge Carone)

(Do

Relatório
Objetiva o nobre Deputado Jorge Arbage,
com o presente projeto, m.udar a denominação do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) em Banco Rural do Bmsil
SIA (BRB).
E à justificação consigna:
"Em primeiro lugar, o que se quer é
a .denominação nova de Banco Rural
do Brasil S.A., -para a instituição, de
modo a poder ampliar o s'eu âmbito de
atuação." A proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça, de Economia, In'dústria e Comércio e de Finanças, tendo
nesta recebido voto pela inconstitucionalidade, ensejo em que requeri vista dO' processo.
É o relatório.
Voto
Os proj'etos <tue resultam em lei meramente autorizativa têm este órgão técnico
acolhido reiteMdamente.
Dessa forma,'~ntendendo que o díploJ;n3.
legal conseqüen~ ,desta inlciativa é procedente, opino por su~· constitucionalidade,
com a Emenda 'a seguir apresentada, que
a transforma em proposição autorizativa.
Eis meu voto.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1986.
- Jorge Carone, Autor do Pedido de Vista.
EMENDA
AO PROJETO DE LEI N.o 709, DE 1983
Imprima-se ao art. 1.0 a redação infra:
Art. 1.° É o poder Executivo 'autoriza,do
a altel'ar denominação do Banco Nacional
de Crédito éooperailvo CElNCrC) para Banco Rural do Brasil S.A:-(BRB).
Sala da Oomissão, 30 ,de junho de 11184. Jorge Carone, Autor do Pedido de Vista.
PROJETO DE LEI N.o 766-A, DE 1983
(Do Sr. .Tosé Frejat)
Concede isenção de inlpostos federais
na. .importação de instrumentos musicais, nas condições que menciona; tendo pareceres: da Comissão de. Constituição il Justiça, pela clmstitucionalldado, jurldicidade e técnica le(islativa.;
da ComillSáo de Economia, Indústria. il
Comércio, pela. rejeição, oontra. o voto
em separado do Sr. Antonio Osóril); e
da Comissão de Finanças, pela. aprovação.
(Projeto de Lei n.O 766, de 1983, a
que se referem os ;paxeceres.J
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica ise'Ilta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados ,a importação de instrumentos musicais, quando importados dir'etamente por músico profissionalsindlcalizado,
com prazo mínimo de dois anos de filiação
ao respectivo sindicato de classe, e se destinar o instrumento ao 'exercício regular
da profissão do importador.
§ 1.0 Para habilitar-se à isenção prevista no caput deste artigo, o interessado não
po;:lerá importar mais do que um instrumento musical por pe'1'íodo de tempo correspondente 'a cinco anos.
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§ 2.0 A Isenção estará condicionada a
autorização prévia do sindicato de classe
do importador, para efetuar a importação
nos termos desta lei.
§ 3.° A ali'enação do instrumento musical importado nos termos do disposto nesta
lei. em prazo inferior a cinco anos decorridos da data de sua importação implicará
no recolhimento dos tributos correspondentes, nas condições previstas na legtslação específica.
Art. 2.° O Poder ExecutIvo regulamienotará a presente lei no prazo de 9(} (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições -em
contrário.

Justificação
Faz-se mister proteger os nossos músicos
profisionais devidamente sindicalizados que
lutam cdntra toda sorte de preterições e
desvantagens ante a avassaladora invasão
de ritmos trazidos por intérpretes alienígenas le, por outro lado, ante a irrisória remuneração que percebem pelo trabalho realizado em prol de nossa cultura.
Sllibido é que, à medida que o músico vai
se aprimorando 'em sua arte, esta passa á
lhe 'exigir o uso de Instrumentos mais sensíveis e sofisticados, o que, a partir de certo momento, 1) obriga a ~assar a importar
instrumentos, já que em nosso País ainda.
não se possui o suficiente OC'llhecimento
técnico para a fabricação de instrumentos
musicais com a perfeição requ-erida. Daí a
necessidade que sentem os músicos de a
partir de determinado momento, passar a
importar seus instrumentos.
Contudo, diante da remuneração média
dessa categoria profissional, a importação
dos instrumentos musicais que lhes são imprescindíveis torna-se, via de regra, proibitiv.a. E isto não apenas pelo seu preço
elevado, no país de fabricação, mas devido
também aos pesados encargos fiscais ,a que,
'em nosso País, tal importação está sujeita.
Assim, se os ônus de importar o instrumentos já são exorbitantes para os nossoo músicos, mesmo sem se levar em conta tais
gravames tributários, com estes encargos
adicionais a importação se torna impraticável, e até impossível.
É justo, pois, proporcionar, àqU'eles que
cultívalll e divulgalll a nossa cultura musical, a possibilidade de ,aprimorarem seUB
conhecimentos e sua técnica de execução
e interpretação, buscando instrumentos que
lhes dêem possibilidade de melhores interpretações.
Eis a razão que llle leva a apresentar o
presente projeto de lei, em que proponho
a isenção de impostos federais para os instrumentos musicais importados por músicos profissionais sindicalizados.
Tiv·e o cuIdado de inserir na proposição
u~a série de precauções que, a par de rnlmmizar seus efeitos, no qUe respeita à arrecadação tributária, impede seu eventual
desvirtual1'l;,ento, assegurando a concessão
do favor fiscal somente naqueles casos em
que este se justifique.
A par de tornar o instrumento musical
maís acessível àqueles que ,dele efetivamente necessitam como meio de trabalha
de realização profissional, I) projeto üe lei
propicia substancial incentivo à divulgação
e aprimoramento da nOSSa cultura musical.
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Tratando-se, pois, de proposição de inte:re&Se para a própria cuItur.a nacional, estou seguro do valioso !l!poio que os Senhores
Deputados emprestarão ao projeto que Bubmeto à apreciação dos parlamentares e dos
ilemais interessados.
Sala das sessões, 28 de abril d'e 1983. José Frejat.
LEGISLAÇlíO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.o 5.172,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Código Tributário Nacional e institui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário

TíTULO II
Obrigação Tributáría

CAPITULO V
Exclusão do Crédito Tributário
SEÇAQ I
Disposições Gerais
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A ,exclusão do crédito
tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obri,gação principal cujo crédito seja excluido,
ou dela conseqüentes.
SEÇAO II
Isenção
Art. 176. A isenção, ,ainda quando prevista em contrato, é semplJe decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os trihutos a que se aplica e, sendo o caso, o
prazo de sua dur.ação.
Parágrafo único. A :isenção pode ser 1'estrita a determinada região do território da
entidade ,tributante, em função de condições a ela peculiares.
Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é lextensiva:
I - às taxas e às contribuições de melhoria;
II - aos tributos instituidos posteriormente à sua concessão.
Art. 178. A isenção, salvo se concedida
por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. observado o disposto no inciso III' ,do art. 104.
Al't. 179. A isenção. quando não concedida em caráter g'eral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o intereBSll!do faç.a prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessãO'.
§!,l' Tratando-se de tributo lançado por
,período certo de tempo, o despacho referido ne8lte ãrtigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do prim-elro dia do período para o qual o intetes-
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sado deixar de promover a continuidade do
reconhecimento da isenção.
2.0 O despacho referido neste artigo não
gera dilleito adquirida, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155.
PARECER DA COMISSAO DE
CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
O nobre Deputado José Frejat ofereceu
'esta proposição pretendendo isentar "do
Imposto de ImportaçãO' e do Imposto sobre
Produtos Industrializados a importação de
instrumentos musicais, quando importados
por músico profissional sindicalizado, com
prazo mínimo de dois anos d'e filiação ao
respectivo sindicato de classe, e se destinar
o instrumento ao exercício regular da profissão do importador".
Deverá ocorl"er a prévia autorização do
sindicwto e o interessado não 'poderá importar mais do que um instrumento musical por período de tempo correspondente
a cinco anos.. Se ocorrer alienação do instrumento anres de decorridos cinco anos
de sua importação, os impostos serão devidos.
Na justificativa, o parl.amentar afirma:
"SRbido é que, à medid.a que o músico vai se aprimorando em sua arte,
esta passa a lhe exigir o uso de instrumentos mais sensíveis te sofisticados, o
que, ta pal'tfr de certo momento, o obriga a passar a importar instrumentos,
já que em noSISQ Pais .ainda não se possui o suficiente conhecimento técnico
para a fabricação de instrumentos musicais CCII1l a perfeição :requerida. Dai a
necessidade que sentem os músicos de,
a partir de determinado momento, passar ,a importar seus instrumentos.
Contudo, diante da remuneração média dessa categoria profissional, a impO'l"tação dos instrumentos musiéais que
lhes são imprescindiveis torna.se, via
de regra, proibitiva. E isto não apenas
pelo seu preç.o elev.ado, no país de fabricat;lão, mas devido também. aos pesados encargos fiscais a que, 'em nosso
País, tal importação está. sujeita. Assim,
se os ônus de importar os instrumentos
já são exorbitantes para os nossos músi!
cos, mesmo sem se levar em conta tais
gravames tributários, com estes encargos adicionais a impol.1t.ação se torna
impraticável, le até impossivel."
:Ê

o relatório.
D -

Voto do Relator

A análise sistemática das dispo.3ições do
projeto, à luz dos comandos constitucionais,
permite concluir que o mesmo deve ter permitida sua tramitação legislativa pois foram obedecidas as exigêncIas quanto à iniciativa (al1t. 56), ao processo llegislativo adequado (art. 46, item m), sendo da competência do Congre&SO apreciar essa matéria
(art. 43, item I).
Relativamente à legitimidade da iniciativa, cabe acentuar o entendimento de ilustres juristas a l"espeito da distinção entre
matéria financeira e direito tributário.
Manoel Gonçalves F1erreira Filho, analisando o item V do art. 57 da Lei política
vigente, leciona:
"Matéria Tributária. O preceito em
exame reserva ao Presidente da República a iniciativa em matéria rtributária dOJ Territórios. T.aI matéria, que

compreende essencialmente a criação,
bem como o aumento, e a disciplina dos
tributos, é objeto de lei federal (o texto
analisado apenas e tão·somente excluI
do âmbito parlamentar a iniciativa ne.!Silo matéria).
Esta referência a matéria tributária
esclarece particularmente a menção a
matéria financeira, contida no item I
deste artigo. Mostra que, no entender
do constituinte, a matéria financeira
não abrange necessariamente a matéria tributária. Tanto assim é que reservada pelo item I a matéria finanetira
à iniciativa presidencial, este item /IV,
para reservar a matéria tributária nes
Territórios ao Presidente da República
teve de fazer r1eferência expressa."
(in Comentários à COlWtitui~ão Brasileira,
s.a ed.atualizada, S. Paulo, Saraiva, 1983,
pág. S1)S).
]f: de grande valia. também, a lição do
tributarlsta Geraldo Ataliba:
"Se, wenericamente, o direito financeiro compreende o crédito público, o
orçamento, a contabilidade pública, .a
despesa pública e o direito tributário,
na disciplina constitucional expressa
assim não é.
A rigorosa exegese sistemática exige,
no caso, qUle se atente para que o texto
constitucional discerniu nitidamente
direito tributário e direito financeiro
(.art. &,0, XVII, "c", e art. 19, § 1.0) dispensando-lhes no principal e essencial - na disciplina da própria ação
norma.tiva - tratamento diferenciado
e autônomo. Ora, esta c1.r.cunstância
obriga categoricamente o intérpl'ete a.
proceder ao discernimento proposto,
acatá-lo e dele extrair todas as conseqüências jurídicas.
Assim o direito tributário, no nosso
sistema constitucional, não se comprelende no direito fina.nceiro, dele não faz
parte e com ele não se confunde. Logo,
toda vez que' uma regra constitucional
referir-se a uma destas matérias. só
ela - 'C não ambas - deverá ser entendida pielo intérprete, como alcançada."
(in o Decreto-lei na Constituição de 1967,
São Paulo, Ed. Rev. Tr1b., 1967, pág. 65).
Pelo exposto, voto pela constitucionalidade e juridicidade do presente Projeto de
Lei n.O 766/83, oferecido pelo nobre: Deputado Jooé Frejat, sendo certo que a técnica
legislativa é a correta.
Sala da Comissão, 10 de junho de 1983. Natal Gale, Relator.
DI - Parecer da Comissão
A Oo!m.l!ssãO' de. Oomt1:tuição e Justif}a, em
1'eUDJião de sua Tul'ma "A" re·wlizad'a hoje,
opinou UI1IaJIDmeme'IlJte' pela oonsrtltuewnalidaide, jurddimade, e 1fJécnica: legislwtiv3J do
ProjeiJo de Lei n.o 766, de 1983, nos termos
00 plllre!Oer do relrutor.
Estiverram presentes os Senho1'1es DepuilJa,d.'os: Br.abo de C~ho, Vice-Presidente;
Otávio Oesárro, Geroon Peres, Dj aima Bessa, P€idro Colm, Hamilton X8JV.l.er, Jadro MagaJlhães, RonOOn P!l!Checo, GuMo Moesch,
José l1avares, Ellquisson Soares, Joacll Pe!reLra, .TOil"ge Oll!OOIl8, Riatmsundo LeIte, Aluízio CaIIJiPOS, Nilso.n Gibson, Arnaldo, Mac:l.el IC NaItal Ga1e.
Sa1a da Comissão, 16 de junho de 1983. Brabo de Carvalho, Vace-Presidente no
exercício d'a Presidência - Natal Gale, Re~ator.
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PARECER DA COMISSAO DE
ECONOMIA, INDúSTRIA E COMÉRCIO
PiaJ1ecier Vencedor
I e 11 - Relatório e Voto do Relator
. ~ando~se nesta ComiBsão o Projeto
de Le! n.o 666/83, do :nustre Deputado José
Frlej3<t, o Relator origInalmente d'8Slgnado,
DepUltaido Antonio Osório, S'Ubmete ao PlelIlãirio seu PaJ:1ecer, que conclui ;pela aprovação da pI'Oposição.
Ocorre, enwetam,to, que, submetido à <üseussão, os a.I"gumentos apresentados não
'São ooeItos.
A 1mIJ'{l'rtação de instrumentos musà.cais,
livre de im'Il'OObos, plenamenrte, como nos
termos indcia>is rpror!OBtos, ou restritiv,a pela
lSim'i1.alrida.de nacional !CID produto, é lesiva,
de quaiquer forma, ilWS interesses nacionais.
A indústria brasi.l€dra dlrlgida paTa o setor já '!lJtingiu um excelente nivel de desenvolvimento e de confiabilMade do produto,
nla maiollia doo instr1mlentoo musicais,
quaMidade CSS3I já reconhecida mundialmente, €atando .wpen:as atrasa:dia quantooaos instrumentos ele1irõ:nicolS.
Ora, a mcilidade ode impoIltação pre'tendida, '!IJ1ém ode em gil'ande paribe não jUiStifilCável, lSeil'á fa1Jor de retroc;easo no setor, .impedindoalinda o desenvolvimento da qualidade e produção daqueles outros que só
~a começ!lJmOS a ,produzi!r.
Além do mllJi5 ,somando-se ao ,retrocesso
que pod'C'rá impingir ao nosso parque industria:I, prevoa1ooe a crise econômica [leIa.
qual o Paía atra'Vlffi8a, cujo eoihbate demomrá. alguns anos p!lJfa que sinrtamos o seu
melhor efelOO, devendo, !POl" isso, partir de
nós a restrição ·80 qu'lllquell' a.to que redunde
em evn.são de <Üvisas.
Não ipO(1emos, por tuodo que foi <tito, perw4llir aaam>vação do projeto sob ootudo,
!lUão por que opinamos por sua rejeição.
8a.kI. . da 00Inlssã0,
de
de 1983.
- Alberto Goldman, Rciator.

m - Parecer da Comissão
A Comiasão de Eoonom.ta, IndÚSotrla e 00mérelo, em reunião or<lináM Tealizada em
12 de junho de 1984, aIPI'Ovou o Parecer
Veneedor do Deputado Albel'lto Golàmari,
pela rejeiQão do Pnojeoo de Lei n.o 766/83,
contra O' Voto em Separ!lJdo do Deputado
Antonio OSório.
Oom~ 08 Senhores Deputados:
GenebaI.cl.o Ool1reGa, PtresidenifJe; Siegirled
1IeUlSer, V>lce-Pres1denifJe; P.ratinA de Moraes
Begumio-V.ice-Presldente; Alberto Goldman;
RelJa,tor; Antonio Osório, José Ull.sses, Herbert Levy, Iwael Pmheiro Filho, Osoa;r C'ô.rreIa, A1IItonio Fo!Ii1'Ikls, celso Sabóia, Luiz
FIa;yet, Saulo Queiroz, Oswaldo Trevisan,
Alencar F1m'tado, Fernando oarva.1ho, Etelv.Ir Damias, BooaY'Uva Cunha, João Agripino
JJOSé Moura e lirajá Rodrlgues.
'
8a1a ocI.a Comissão, 12 de junho de 1984. _
Genebaldo Correia, Pre&ideIllte - Alberto
GO,Imnan, Relator.
Voto em separado
(Do Sr. Antônio Osório)
Relatório
:Mediante a !proposição, objetiva o ilustre
~llIt-ado José Frejat seja con.eedida a isençao dos Impoastos sobre Produtos IndustrlaldMeios e ide Iltl!POI1ta.çáo a instrumentos
mUSicaw, quanrdo ,!lJdqmridos diretamente
por músico ipro:tdssiol:lm sindicalizado com
Pmzomíndmo de dolsM1OS de fílíaçâo ao
,respecj;ivo slndioato ode claMe, e que se destinem 00 exercicio regular da profisBão-d()
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impollta:dor. Para habWilJ:l.T-se .a: essa ioonção, o Intereaaado <leve atender as seguiniteB exigênc:tas:
a) 1mpoctlar apenas um :lnstrumeIl!to no
período de cinClO M1OS;
b ) ter ·a autoI1i.zação prévia do sinodieato
de classe a que o importardw pertença;
c) alienar o dnstrumento mrus1cal importardo somente 3IPÓS O' ,pra7lO de 'Cinooanos,
sob pena die :recolher os ;bribui\1os cor:oospon'lien<tes, ;nas con'tliÇÕBS ;prevista:s em lei.
Na justlifleação, lembra :o Autor as inúmern.s dificuldades por que passa o músico
profissional brasileiro, desde ~ concorrênd!IJ de .intél1pre'tes alicnigenas, ·a irrisória
l'emuneraçãlo queper1OObe, a.té a dificuldade
ode aperfei~OOI1'-se devidamente, face à inexistência de i:nst1'umentoo musicais adequados. Nessas CIOflIdiçõelS, a ímpor,tação 'lio instl1umento, que \Se foaz imprescinJdível à sua
,profissão, 'tDil'lla-se sdmple5Jnente proibitiV'a, Se iDJão ,impossive~, seja pelo elevado preço do instrumeIlito, seja devido aos encargos
fisellJi5 a que tal imIpoIltação está sujeita.
Por 'Outro 1000, tendo em vi~ta o relev'anc
te papel desempenrhado pelo iniStrume:n.talista mUiSieal, no ouilitivo e odivulgação da
nossa música, entende o AurtoT que a isenção de impostos, nos termos doa proposta,
por ooereeeT a e.ssa categoria melhores e<m.dições de eXJereer sua atividrude, propiciará
"substaneial incentivo à <üvulgação e a!primoramento da UúOOa cultUila musical".
A COmissão de Constlitud.ção e Justiça, nos
,tel'lIllOS do pa.reeer ·do R-el,a.tor, Deputado
:NIattal GaJe, ~iQ1()u, unam,imemente, [leIa
constitucionalidade, j'Ul'lidicidade e técnica
legLs;1artiva do projeto em epígrafe.
Cabe ~ esta Comissão, nootermos <kl art.
.28, § 6.0, do Regimento Inte!r:no, opinar sobre 08 oaapootos econômicos da proposição.
De Início, eumpl'\:llembrar que é preceito
oons1Jitucional o amparo à cultura ;por parte
do ElOOado, oobretudo Dias difíceis condições em que a mesma se desenvolve no
Pais. POil' isso meamo, sempre acolhemos
com itoda slmpartia e iLDItel'eS6e qualqoor iniciativa que vl2e a estimular as atividades
cU!lt1lJl'afs e arlistieas no Briasil. E nesoo pon,to merooe ser lou'Vado o Projeto do !llObre
DepUlta.do JIosé Frlejat, pree:i8amente porque
!procura 1>eneficia'l' uma eareg0ri'3. que luta
com gra,ntles dif1culd!lJdes para o exercicio
da profissão, tendo, inclusive, que enfrentar
ill. conoorrêncla doa música internacional
eXlOOutada em :l1OSSaJS estações de rádio.
Nada. obstante, o estímullJ à cuLtura não
e, e nem deve, ~ar conseqüências
leaivas à m:>ssa. economia. Nesse sentido, ()
projeto de lei em 'aná.llse menec:e lhe sejam
felltos aJ,guns reparos, pOIrquanto !prevê a
lsenção de nlIpClSlJos, sem Mmlte, para a. impor,taç.ã.o lOOs insbrumen<tos musicais, como.
se nossa. mdlÍStl"la não foose capaz de produzir instru1nEa.1d;o de qualtd!lJde. Ainda que
isso OCJOIIl13>,llituailmente, entendemos que
sonwnte com m'edi.das de amparo à nossa
lndÚ8!l1'!6 é que SCI'-lhe-ão dadas condições
de competk com OUitrlos mereados.
Por essas mzóes e no intuito de compatlbilizalr Q defesa do ~ com a proteção
de Il(),S89, eronomm., submeto à apreciação
desta Comissão emend!a ao projeto que o
altera em dois IPOIltos:
a) isenção dos impostos tmerals, de impôl'ltaçâo e sobre prodUltos industrí.ados,
a :in8tr,umeni\1os mus1ea.is importados que
;n,ã;o Willham &im1laT n'<l.eional;
b) o praro ;para 'aillJenação dos dnst1'l1ltllimtos importados, nas condições previstas no
projleto, é fixada em 7 8iI.108, em vez de 5,
como proposto.
podo

Voto do Relator
Diante -do :acima. eXJplOsOO, somoo ipcla
8JP00Voação 00 Projeto de Lei n.o 766, de
1983. :noo ,tem1DS da emenda em anexo.
sala da. COl:nissão, 1 de .setembro de 1983.
- Antônio Osório. Red.a.tor.
COMISSAO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E CO~RCIO
PROJETO DE LEI N,o 766, DE 1983

"Concede isenção de impostos federais na importação de instrumentos
musicais nas condiçõe::; que menciona."
EMENDA
Dê-se ao art.
,e §§ 1.0 e 3.0, do projeto.
a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos JJndustrializados a importação de
instrumentos musicais, sem similar nacional, quando importados diretamente
por músico profissional sindicalizado,
com prazo mínimo de dois ·anos de filiação ao respectivo sindicato de classe,
e se destinar o instrumento ao exercício
['egular da profissão do importador.
§ 2.0 Para habilitar-se à isenção prevista no caput deste artigO, o interessado não poderá. importar mais do que
um instrumento musical -por período de
tempo correspondente a sete anos.
1.0

§ 3.0 A alienação do instrumento
musical importado nos term08 do dispo.sto nesta lei, em prazo inferior a sete
'anos decorrido.s da data de sua impor,tação, implicará no recolhimento doa
tributos correspondentes, nas condições
,previstas na legislação espooifica."
Sala da Comissão, 1,0 de setembro de 1983.
- Pedro Sampaio, Presidente - Antônio
03ório, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS

I -

Relatório

Intenta o nobre Deputado José Frejat,
através da presente proposição legislativa,
isentar do Imposto de Importação e do Impo.sto sobre Produtos Industrializados a importação de instrumentos musicais, desde
que a operação se faça por mÚSoico profissional sindicalizado há. dois ano.s, no mínimo,
e se destine ao exereício de sua profissão.
2. Prevê, ainda, o projetado que a ~
soa interessada não poderá importar mais
do que um instrumento no iPeriodo de 5
anos. Condiciona, também, a importação à
prévia autorização do sindicato da classe.
Caso ocorra a alienação do instrumento antes de decorridos & ano.s de sua importação
os impostos serão devidos.
3. Em abono da medida que alvitra, o
Parlamientar proponente assinala: "sabido
é que, à medida que o músico vai I'le aprimorando em sua arte, esta !passa a lhe
exigir o uso de instrumentos mais sensíveis
e sofisticados, o que, a partir de certo momento, o obriga a passar a importar instrumentos. já que em nosso País ainda não. ae
possui -o suficiente conhecimento técnico
para a fabricação de instrumentos musicais
com a perfeição requerida. Dai a necessidade
que sentem os músicos de, a partir de determinado momento, passar a importar seus
instrumentos.
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Contudo, -diante da remuneração média
dessa categoria !profissional, a importação
dos instrumentos musicais que lhes são imprescindíveis torna-se, via de regra proibitiva. E isto não apenas pelo seu preço elevado, no pais de fabricação, mas devido
também aos pesados encargos fiscais a que,
eIl1 nosso pais, tal importação está sujeita.
Assim, se os ônus de importar os instrumentos já são exorbitantes para os nossos músicos, mesmo sem se levar em conta tais
gravames tributários, com estes encargos
adicionais a importação se torna impraticável, e até impossív.el".
4. E acrescenta: "Tive o cuidado de inserir na proposição uma série de precauções
que, a par de minimizar seus efeitos, no que
i'e.$peita à arrecadação tributária, impede
seu eventual desvirtuamento, assegurando a
concessão de favor fiscal somente naqueles
casos em que se justifique.
5. Ao apreciar a matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça, opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n.O
766, nos termos do :parecer do Relator.
6. Posteriormente, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio aprovou o parecer vencedor do Deputado Alberto Goldman, peIa Tejeição do Projeto, contra o
Voto em separado do Deputado Antônio
Osório.
7. Deve agora este órgão técnico, face ao
, que pl'eceitua o § 8.°, do art. 28, do Regimento Interno desta casa, manifestar-se sobre a proposição.
8. Concordamos inteiramente com o operoso autor do projeto quanto ao cabimento
e oportunidade da proposição.
9. Na verdade, o projetado em tela, se
transformado em lei, propiciará substancial
incentivo à divulgação e aprimoramento da
nossa cultura musical, pois proporcionarâ
aos nossos músicos ;possibilidades de melho,re,s interpretações.
10. Acrescentam06, ain-da, que, quanto ao
aspecto financeiro da proposição, nada temos a opor. O projeto de lei em exame cuida.
da isenção de imP06to federal para determinado produto, beneficiando uma classe de
contribuintes. Trata, portanto, de isenção
fiscal.
11. A questãq já foi exaustivamente tra.tada e, como l1"e.Sultado da interpretação
vitoriosa, ,resultante da confrontação entre
as disposições dos itens I e IV do art. 57 da
Constituição Federal, e do acolhimento das
opiniões expedidas por juristaa especializados, como Pontes de Miranda, Geraldo Atallba, Manoel Gonçalves Ferreira FIlho e Oscar DIas Correia., entre outros. ficou estabelecido que a proibição constitucional s0mente atinge matéria financeira e não matéria tributária.
fi - Voto do Relator
Diante do e~, votamOB, sob o ;ponto
de vista finaneeiro, pela aprovação do pre&ente projeto de lei.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1984.
- Agnaldo Timóteo, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em ,reunião ordinária realizada no dia 7 de novembro de
1984, opinou, unanimemente. pela aprovação
do Projeto de Lei D.O 766/83 - do Sr. José
Frejat - nos termos do parecer do Relator,
Deputado Agnaldo Timóteo.
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Estiveram ópresentes os senhores Deputad06: Luiz Leal, Presidente; AgnaIdo TImóteo, Vice-Presidente; Sérgio Cruz, José
Cados Fagunde.s, Luiz Baccarini, Renato
JohlliS8on, Nyder Barb06a, Ibsen d,e Castro,
Fernando Magalhães, Luiz Sefair, Walmor
de Luca.
Sala da Comissão, '1 de novembro de .1984.
- Luiz Leal, Presidente - Agnaldo Timóteo, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 830-A, DE 1983

(Do Sr. Israel Dias Novaes)
Dispõe sobre a comercialização de
imóveis, para o efeito da incidência do
imposto de renda; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Economill., 'Ind~a e Comércio, pela rejeição, contra o voto em separado !lo
Sr. José UliS8eS; e, da Comissão de Finanças, pela rejeição.
(Projeto de Lei n.O 830, de 1983, a que
.se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Somente .será considerada habitual, para o efeito da incidência do Imposto de Renda e Prov,entos de Qualquer Natureza, a comercialização de imóveis acima
dos seguintes limites:
I - no prazo de 2 (dois) anos calendários consecutivos, mais de 5 (cinco) imóveis
transacionados nesse mesmo periodo.
Parágrafo único. Ano calendário é o período de 12' (doze) meses consecutivos, contados de 1.0 de janeiro a 31 de d~zembro.
Art. 2.° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no óprazo de 90 (nownta) dias,
contados da data da sua publlcação.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na
data 'da sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
.Justificação
Segundo admitem as próprias autoridades
governamentais, o Pais está em meio de
uma de~uas piores crises de natureza econômica, financeira e social, gerada tanto
por fatores internos quanto pela atual conjuntura inte-rsacional.
Em função desse quadro, o povo brasileiro
é a todo momento conclamado 'a prestar
seu quinhão de sacrifício e a multiplicar
sua capacidade de trabalho em prol do reequilibrio da nossa economia e do restabelecimento da nossa caminhada desenvolvimentlsta.
Concordamos todos, autoridades e povo,
que' temos uma tarefa árdua e longa, repleta de obstáculos e sem término previsível.
Tal circunstância, todavia, não deve levar
o Poder Públlco a extrair dos, brasileiros
além do suportável, a. iPOSto de privá-Ios de
todas as alternativas de que dispõem para
atingir e manter um padrão de vida medianamente confortável.
Não deve o Governo, por exemplo, interferir excessivamente no mercado imobiliário, através de tributos exagerados e injustificáveis, como o imposto sobre o "lucro"
Obtido na comercialização de imóveis acima
de um limite irrisório.
Em verdade, o lucro apurado nessas transações imobiliárias é apenas aparente. Essas venda.s eventuais de imóveis, ou seja,
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por pessoas que não se dedicam a tal comércio, quando muito levam à reposição do
dinheiro empregado na compra e, ao longo
do tempo, corroido pela inflação.
Se não, imaginemos que um imóvel foi
.
adquirido em janeiro de 1982 por
\Cr$ 2"OOO.OOD,OO. Esse mesmo imóvel, se
vendido em janeiro de 1983, por
.
Cr$ 4.000.000,00, não produziu qualquer rendimento para o seu proprietário, considerando-se que a inflação superou a casa de
100%.

Mesmo assim, se for superado o limite
atual de vendas de imóveis, o proprietário
deve pagar imposto incidente .sobre a diferençaestre o preço da compra e o da venda.
Aí está a injustiça. O excesso está em
fixar-se o limite de vendas eventuais em
faixa muito restrita. :Ê certo que o momento é de crise, mas isso não deve levar a uma
carga tributária desse tipo, para castigo
ainda maior dos ombros do povo brasileiro,
já lacerado por outras obrigações igualmente terriveis.
Sala das Sessões, - Israel Dias-Novaes.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DEORETO-LEI N.o 1.95D,
DE 14 DE JULHO DE 1982
Isenta do imposto de renda os ganhos auIeridos por pessoas físieas em
operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras providêneias.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 55, item n,
da Oonstituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam isentos do imposto de
renda os ganhos auferidos por pessoas físicas na venda de imóveis, desde que:
I - a venda sej a reallzada a outra pessoa.
física. e se efetive mediante instrumento
público celebrado ,a partir da data da publicação deste Decreto-lei e registrado no
cartório 'lie imóveis competente, até 31 de
dezembro de 1983;
II - o recebimento do preço seja feIto
integralmente em dinheiro, no prazo máximo de três anos contado da data da celebração do contrato;
In - o valo rda venda seja aplicado pelo
endiedor, no prazo máximo de cento e oitenta dias contado do recebimesto 'lia preço, ou do recebimento de cada parcela, no
caso de venda a prazo, na sulbscrição e in.
tegralização de ações ou quotas em aumento
de capital de pessoas jurídicas com sede'no
PaiS, controladas por capitais privados;
IV - a subscrição seja P06terior à publicação deste Decreto-lei.
.
§ 1.0 Nas vendas efetuadas a prazo, no
minimo vinte por. cento do preço 'deverão
ser recebidos pelo vendedor no ato da celebração do contrato; trinta por cento, sos
dezoito meses subseqüentes; e os cinqüenta
por cento restantes, até o final do terceiro
ano subseqüente à data da celebração do
contrato.
§ 2.° A correção monetária prevista no
contrato de venda também será considerada rendimento não tributável, desde que
aplicada na subscrição e lintegralização de
ações ou quotas, segundo a forma e prazo
indicados no item nI, observadas as demais
disposições aplicáveis deste Decreto-lei.
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§ 3.0 O valor relativo a juros, previsto no
contrato de venda, será tributado na declaração de rendimentos relativa ao anobase em que ocorrer o seu recebimento.
§ 4.° O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos auferidos na venda de imóveis adquiridos após a data da publicação
deste Decreto-lei.

Art. 2.° A isenção prevista no art. 1.0
poderá ser aplicada às vendas realizadas a
pessoa jurídica que tenha como atividade
principal compra e venda, loteamento, inCorporação e construção -cie imóveis, e cujos
é.tos constitutivos tenham sido arquivados
no registro de comércio em data anterior à
da publicação deste Decreto-lei, observado
o disposto no artigo anterior.

PARSCER DA COMI88AO DE
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA
I -

Relatório

A proposição tem por objetivo oferecer
nova discipl1nação, para efeito de incidêscia
do imposto de renda, para a habitualidade na comercialização de imóveis, a saber:
I - no prazo de 2 (dois) anos calendários
consecutivos, mais de 5 (cinco) imóveis tran/lacionados nesse mesmo período:
II - no prazo de 5 (cinco) anos calendários consecutivos, mais de 10 (dez) imóveis transacionados sesse mesmo período.

Parágrafo único. Ano calen-ciário é o período de 12. (doze) meses consecutivos, contados de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro.
A proposição guarda conformidade com
o estabeLecido na Constituição Federal relativamente ao processo legislativo (art. 46,
m), à iniciativa por parte de Deputado
(art. 56) e à competência da União para
legislar sobre a matéria (art. 43, item I).
Os juristas entendem que é facultado ao
parlamentar ter a iniciativa de projetos
sobre questões de direito tributário, que se
diferenciam da matéria financeira, versada
pelo art. 57 da Lei Maior.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sobre o
item V do art. 57 da Lei Política vigente,
ensina:
''Matéria Tributária. O preceito em
exame reserva ao Presidente da República a iniciativa em matéria tributária dos Territórios. Tal matéria, que
compreende essenciahnente a criação,
bem como o aumento e a disciplina dos
tributos, é objeto de lei federal (o texto
analisado apenas e tão-somente exclui
do âmbito parlamentar a iniciativa nes/la matéria).
Esta referência a matéria triiJJutária
esclarece particularmeste a menção a
matéria financeira, contida no item I
deste artigo. Mostra que, no entender
do constituinte, a matéria financeira
não abrange necessariamente a matéria tributária. Tanto il.ssim é que reservada pelo item I a matéria financeira. à iniciativa presidencial, este item
IV, para reservara matéria tributária
dos Territóri08 ao Presideste da República teve de fazer referência expressá". (in ComentáriOs à Constituição
BrasIleira, 3." ed. rev. atualizada, São
Paulo, Saraiva, 1983, pág. 303>'
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Esclarece, também, sobre o assunto, Geraldo Ataliba:
"Se, genericamente, o direito financeiro compreende o crédito público, o
orçamento, a contabilidade pública, a
despesa pública e o direito tributário,
na disciplina constitucional expressa
assim não é.
A rigorosa exegese sistemática exige,
no caso, que se atente para que o texto constitucional discerniu nitiàamentedliJ:1eito tributário e direito financeiro (art. 8.°, XVII, "c", e art. 19, §
1.0) dispensando-lhes no principal e essencial - na disciplina da própria ação
normativa - tratamento diferenciado
e autônomo. Ora, esta circunstânciã
obriga categoricamente o intérprete a
proceder ao discernimento proposto,
acatá-lo e dele extrair todas as conseqüências jurídicas.
Assim o diúlito tributário, no nosso
sistema constitucional. não se compreende no direito financeiro, dele não faz
!parte e com ele não se confunde. Logo,
toda vez que uma regra constitucional
referir-se a uma destas matérias, só ela
- e não ambas - deverá ser entendida pelo intérprete, como alcançada".
(in O Decreto-lei na COnstituição de
1967, São Paulo; Ed. Rev. TriiJJ., 1967,
pág. 65).

n - Voto do Relator
Manifesto-me pela constitucionalidade,
juridicidad.e e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei n.O 830/83, de autoria do
nobre Deputado Israel Dias-Novaes.
Sala da Comissão, 28 de junho de 1983.
- Gorgônio Neto, Relator.
liIl - Parecer da ComissãoA Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constituclonalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei n.O 830/83, nos termos do parecer
do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presi1iente; Hamilton Xavier, Djalma Bessa, Afrlsio Vieira Lima, Gerson Peres, Gorgônio Neto, Gomes da Silva, Guido Moesch, Ernani Satyro, Otávio cesário, Vahnor Giavarina, Júlio
Martins, Plinio Martins, Egídio Ferreira Lima, José Genoíno, José Tavares, Jorge CaroIro, Mário Assad, Arnaldo Maciel, Raimundo Leite, Rondon Pacheco, Elqulsson
Soares, Brandão Monteiro, Nílson Gibson,
Antônio Dias, Joacil Pereira e Aluizio Cam-

pos.

Sala da COmissão, 29 de junho de 1983.
- Binilácio de Andrada, Presidente - Gorgônio Neto, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE

ECONOMIA, INDÚSTRIA E CO.MGlRCIO
Relatório
A proposição do llustre Deputado Israel
DIas-Novaes visa definir, para fins 1ie incidência do imposto de renda, o oonceito
de habitualidade de comercialização de
imóveis. Para tanto, estarão sujeitas ao imposto, se, no prazo de 2 anos, forem comercializados mais de 5 imóveis; se, no
prazo de 5 anos, forem transacionados mais
de lI) imóveis.
Na justificação, argumenta o Autor com
as dificuldades por que passa o povo braI -
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sUeiro, face à crise econômica, financeira
e social que o Pais atravessa. Na-cia obstante, entende que o povo o Poder Público não
pode exigir sacrificios acima d{} que pode
suportar. :É o caso da tributação, a seu ver
exagerada e 'injustifacável, sobre o suposto
lucro obtido na comercializaçã{} eventual
de imóveis. Não concorda, portanto, que seja fixado de forma restrita o limite de vendas eventuais de imóveis.
Distribuída à Comissão de Constituição
e Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Gorgônio Neto.
A esta Comissão cabe dar parecer, nos
termos regimentais, quanto aos aspectos
econômicos da proposição.
Embora não tenha sido explicitado, na
proposição em pauta, o quantitativo em vigor para a caracterização da halbitualidade
na comercialização de imóveis, é sabido que
referido quantitativo acha-se estabelecido
no art. 5.0 do Decreto-lei n.O 1.381/64, com
a redação dada pelo art. 1() do Decreto-lei
s.o 1.510/76, segundo o qual será considerada como habitualidad'e a alienação de:
"'a) no prazo de 2 anos-ealendário
consecutivos (período de 12 meses consecutivos, contados de 1/1 a 31/12 de
cada ano), de mais de 3 imóveis adquiridos nesse mesmo biênio;
1) no prazo de 5 anos-calendários
consecutivos, de mais de 5 imóveis adquiridos nesse mesmo qüinqüênio."
De acordo, estão com a proposta, o limite de imóveis comercializados, sem que
haja incidência do imposto sobre a renda,
no período de 2 anos, passaria de 3 para
5 iiDóveis; no período de 5 anos, de 5 para:
10 imóveis.
Não nos parece que possa ser considerada
venda eventual a comercialização, no periodo de 2 anos, de 5 imóveis adquiridos no
biênio; muito menos, a venda, no período
de 5 anos, de 10 imóveis adquiridos no qüinqüênio.
A despeito de a sobrecarga tributária, no
Brasil, vir comprometendo seriamente a capacidade contributiva do brasileiro, não podemos concordar com os propósitos do projeto de lei em epígrafe, por entendermos
que, se aprovado, ele fere o princípio ~e
eqüidade fiscal. COm efeito, a comerciallzação de imóveis, na quantidade postulada,
,tira-lhe o caráter de eventualidade e é
forte indicador de que as pessoas que a ela
l!e dedicam acumulam riqueza, em um ramo de comércio de oferta sabidamente comprimida.
]j[ Voto do Relator
Diaste do exposto, somos pela rejeição do
Projeto de Lei n.O 830, de 1983.
Sala da Comissão,
de
de
1983. - Israel :Pinheiro, Relator.

m - Paréeer da Comissão
A Com1sSão de Economia, Indústria e
Comércio, em :reunião ordinária realizada
em 12 de setembro de 1984, aprovou o Parecer, Pela Rejeição, do Relator, Deputad~
Israel Pinheiro, contra o Voto em Separado
do Deputado José Ulisses, ao Projeto de Lei
n,o 830/83.

Comp9ll:leCeram os Senhores Deputados:
Siegfried Heuser, Vice-Presidente no exercício da Presidência; Pratini de Moraes,
Segundo Vice-Presidente; Israel Pinho, Relator; Pedro Sampaio, José UliSllCll, Couti-
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nho Jorge, Antonio Osório, Virgildásio de
Senna, Herbert Levy, João Agripino, Oscar Correa, Rubem Medina, Oswaldo Trevisan, Oelso Sabóia, Ralph Biasi, Hélio Duque,
Darcy Passos, João Alberto de &luza, Flernando Collor, Antonio Camara, Manoel Affonso, Eduardo Matarazzo Suplicy, A~berto
Goldman, Odilon Salmoria e Bocayuva
Cunha.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 1984.
- Siegfried Hemer, Vice-Presidente no
exercicio da Presidência - Israel Pinheiro,
Relator.
:Voto em separado
Deputado José Ulisses)
Nos anos de 73 e 74 logo depois da alta.
das ações das bOlsas de valores, a construção civil, na área de edificações de' construção de casas e apartamentos, ficou prativamente paralisada pois todos os investimentos eram captados pelo mercado de
ações.
(Do

O resultado foi a estagn,ação, o desemprego e uma situação insustentável para
uma indústria que emprega mão-de-obra
não e.specializada, dá trabalho e sustento
para milhares debl"asileiros e leva 'a vantag,em de ser uma' das poucas que não tem
de importar tecnologia e nem pagar royalties para o exterior.
Para incentivar as aplicações em imóveis, na constry.~ão de prédios e casas, re,ativar o mercado imobiliário e empregar milhares de pessoas, reaquecendo a economia,
foi editadõ o Decreto-lei n.O 1.381, de 23 de
dezembro de 1974, que criou cOndições favoráveis para 'as aplicações na indúStria
imobiliária.
Os resultadOS foram surpreendentes com
o mercado crescendo muito até chegar ao
chamado ",boom" de 1977, quando houve
até falta de mão-de-oln~a para a construção de prédios e casas. A ind1:istria de construção civil experimentou grande progresso
e foram gerados milhal"es de empregos.
Agora, sete anos 'ruepois, essa mesma indústria enfrenta 'a maior crise de todos os
tempos. A retração do mercado, a falta de
investIdores, os problemas do Pals e do
mundo, estão provocando o desemprego, a
falência 'e a concordata da maioria das em~
presas dedIcadas ao ramo da construção
imobiliária.
Diante de quadro cad'a vez pior para um
setor importante da economia nacIonal, que
mais emprega mão-de-obra não qualificada,
entendo ser dever do Congresso Nacional,
do governo e das autoridades buscarem soluções pa'l'a o reaquecimento de tão importante segmento econômico.
Inquestiona,velmente, o projeto de lei que
ora apreciamos neste colegiado, de autoria
do insigne Deputado Israel Dias-Novaes,
reflete a pl'leOCupação de S. Ex." eom a situação acima descrita.. Por isso, sugere a
criação de regras que visam a dinamizar a
indústria de construção civil.
O Relator do projeto nesta COmissão, o
Ilustre Deputll;do IsrB.Jel Pinheiro Filho, manifesta-se contrariamente à aprovoação da
matéria,sob o argumento de que a mesma
"fere o princípio da eqüidade fiscal".
Pedimos vênia para discordar do argumento levantado por S. Ex." posto que, a
prevalecer tai ponto de vis1la, poder-se-ia
questionar a validade das regras do ~etro
mencionado Decreto-lei, que o proje,to em
apreciação procuraampllar seu campo de
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incidência. Isso, naturalmente, não está em
cogitação.
Enllend'emos que há urgente necessidade
de ,o;;e oferecer alternativa para a indústria
de construção civil, como forma de amenizarmos o epidêmico quadro de desemprego
que atinge milhões de trabalhadores e arl"efecermos as preSlSões resultantes ,de tão
desl'lsperadol'la situação.
Assim, oferecemos à apreciação dos ilustres pares emenda aos itens I e II do art.
1.0 do projeto em causa em que procuramos
estabelecer uma posição intermediária ent1"e
o DecretO-lei n,o 1.381/74 e o projeto do
nobre Deputado Isra:el Dias-Novaes.
lt importante ter presente que não está
em cogitação instituir-se norm~ que pro:dum ex~gero 01,l fadl1idades :f:lEcaIs com
vista a privilegiar qualquer segmento de
atividade econômica, mas reativar setor de
alta .ressonância em termoo de efeitos sociais.

Diante dessas considerações, o nosso voto
é, no mérito, pela 'aprovação do presente
projeto de lei, com a efuenda em snexo.
Sala da COmissão,
de
de '1983. José Ulisses.
PROJETO DE LEI N.o 830, DE 1983
"Dispõe sobre a comell'cialização de
imóveis, para Q efeito de incidência d..
imposto de renda."

EMENDA
Dê-se ·aos itens I e II do art. 1.0 do projeto a seguinte redação:
"I - no prazo de 2 (dois) anos calendários consecutivos, mais de 4 (quatro) imóveis ,transacionados nesse mesmo período;
II - no prazo de 3 (três) anos calendários consecutivos, mais de 5 (cinCO), imóveis transacionados nesse mesmo período."
Sala da Comissão,
de
de 1983. José Ulisses.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
I - Relatório
O projeto de lei sub examine, de autoria
do nobre Deputado Israel Dias-NovB.Jes, dispõe sobre ia comercialização de imóveis, para
o efeito da incidência do imposto de renda.
Pretende, então, estabell'lcer os seguintes
limites para o efeito ~ incidência do Impooto ,de Renda:
"I - no prazo de2 ,(dois) anos calendários consecutIvos, mais de 5 (cinco)
imóveis transacIonados nesse mesmo
periodo;
11 - no prazo de 5 (cinco) anos calendários consecutivos, mais de 10 (dez)
imóveis transacionados nesse mesmo
período."
Na justIficação, ficou consignado:
"Não deve o Governo, por exemplo,
interferir excessivamente no mereado
imobiliário, através de tributos. exagerados e injustificáveis, como o impOlSto sobre o "lucro" obtido na comercialização de imóveis acIma de um limite
Irrtsório."
A douta comissão de Constituição e Jootiça opinou, un~memente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
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tIva do Projeto, nQs termos do parecer do
relator, Deputa>do Gorgônio Neto.
Na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio a proposição foi rejeitada, contra
o voto em separado do Deputado José Ulisses, de acordo com o parecer do relator,
Deputado Israel Pinheiro Filho.
lt o relatório.
II - Voto do Relator
O projeto sob e~aml'l não ,deve ser acolhido por este órgão técnico, porque nllS
transações imobiliárias só estão envolvidas
pessoas de alto poder aquisitivo, sobre quem
deve incidir o lmposto de Rend~. Se houvesse algo a isentar, para redução da car.
ga tributária, seria no setor de compra de
alimentos, que vem todo o dia sendo onerado por um grande peso tributário.
A proposição, se aprovada, repercutiria
negativamente nas finanças públicas.
COnseguintemente, manifesto-me pela rejeição do Projeto de Lei n.o 830, de 1983.
l1J o voto.
Bala da Comissão, 19 de nOvembrO de 1984.
- Irajá Rodrigues, Rela.tor.

m - iParecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro
de 1984, opinou, unaniml'lmente, pela rejeição do Projeto de Lei n.o 830/83 - do Sr.
IsraleI Dias-Novaes - nos termos do parecer do relator, Deputado I1"ajá Rodrigues.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Pre.sidentes;
José Carlos Fagundes, Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ib&en de Castro, Nyd.er Barbosa, Fernando Ma~1hães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christóvam Chiaradia e Luiz 8efair.
Sala da Comissão, 21 de nov.embro de 1984.
- Luiz Leal, Presidente - Irajá Rodrigues,
Relator.
PROJETO DE ·LEI N.o 877-A, DE 1983
(Do Sr. Marcelo corde:i1.'O)
Dispõe sobre a proteção aos ma~
feros marinhos; tend.. parece!l'es: da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela eonstitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; e, das Comissões
de Agricultura e Política Rural e de
Ciência e TecnolOgia, pela aprovaçãa.
(Projeto de Lei n.o 877, de 1983, tendo
anexado o de n.o 2.466/83, a que se referem os paneceres.)
O COngresso Naciooal decreta:
Art. 1.0 São propriedades do Estado os
mam1feros pertencentes às ordens Cetacea
(cetáceos), Pinipedia (focas e a1ins) e Slrema (dungotes, manatis e afins) que vivem
em ambiente marinho ou que apareçam
em terra, de forma incidental ou para reprodução ou simples descanso, no território
nacional.
Art. 2.<> 'J!: proibida a perseguição, destruição, caça ou apanha, a utilização por
qualquer meio ou finalidade, bem como a
comercialização dos mamíferos descritos no
artigo anterior ou seus produtos e subprodutos.
Parágrafo único. Poderão ser concedidas permissões 'especiais para a captura de
exemplares por instituições cientificas,
observado o disposto no art. 11 desta l.el.
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Art. 3.° No caso de algum mamífero marinho vir dar à terra, fican'll.o impossIbilitado de retornar por suas próprias forças
8S autoridades deverão, por todos os meio~
dLsponiveis, providenciar a recondução do
-animal ao seu ambiente, preservando-lhe
a integridade física.
I 1.0 A autoridade poderá, para o cumprImimto do disposto neste artigo, requisitar o auxilio de pessoas e/ou instituições,
bem como qualquer equipamento, inclusive
veículos ·e embarcações.
I 2.° _A autor~dade deverá providenciar
para que- o mamífero marinho seja provido
do que for necessário para garantir sua
sobrevivência, enquanto estiver aguardando
salvamento e evitar que o animal seja maltrllltado de qualquer form·a.
I 3.0 se, após esgotadas todas as tentativas, não for passivel reconduzir o animal
ao seu ambiente, será autorizada a sua entrega à instituição cientifica que comprovar condições para manter o animal bem
tratado; de outra forma, se em razão de
tama-nho ou condições não puder ser
removido ou não existir instituição que o
acolha, deverá ser executado o sacrifício
eutanásia.
I 4.0 Para o sacrifício eutanásio de que
trata o ,parágrafo anterior, será utillz8ldo de
acordo com o animai, o método que garailta
a morte mais rápida e livre de sofrimento,
podendo aer uaados exploalvos pelas Forças
Armadas, em ae tratando de mamifel'O marinho de grande porte.
Art. 4,0 Constituem contravenções penais, puníveis de 1 (um) a 6 (seis) meses
de prisão simples ou de multa de 1 (um)
a 15 (quinze) vezea o valor de referência,
Ou ambaa as penas, cumulativamente:
I - aprisionar, por qualquer meio, seja.
na água ou em terra, qualquer marinho,
.em li devida permissão da secretaria Especial do Meio Ambiente;
n - golpear, ferir ou mutilar voluntariamente qualquer mamífero marinho;
m. - excitar ou ,irritar voluntariamente,
provocar ou praticar ato de abuso ou crueldade para com qualquer mamífero marinho.
Art. 5.° São circunstâncias que agravam
a. pena, afora aquelas conatantes do Código
Penal e da Lei das Contravençãea Penais,
as seguintes:
I - incidir a infração sobre mamifero
marinho ferido, e:s.:tenuado ou privado de
qualquer forma de defesa.;
_ fi - incidir a infração sobre mamff.ero
marinho cuja espécie seja comprovadamente reconhecida como ameaçada de extinção;
m - incidir a infração sobre mamíferomarinho, aduito acompanhado de filhote
ou fêmea que apresente sinais de gravidez.
Art. 6.° As penalidades incidirão sobre
o.s autores diretos ou autoridades que, por
ação ou omíssão, consentirem na prática
do ato ilegal.
Art. 7.° A autoridade apreenderá os instrumentos da infração e ae, por aua natureza ou volume, não puderem acompanhar o inquérito, serão entregues ao depositário público local, se houver e, na falta
deste, ao que for nomeado pelo juiz.
Parágrafo único. Se a infração tiver levado à morte o mamífero marinho, poderão
os restos do animal ser doados a instituições cientificas, hospitais beneflcientes ou
casas de caridade maiS próximas.
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Art. 8.0 O processo das contravenções
obedecerá ao rito sumário da Lei n.o 1.508,
de 19 de dezembro de 1951.
Art. 9.0 A ação penalindepende de queixa.
Art. 10. São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em
flagrante e intentar a -ação penal, nos casos de crimes ou de contravenções previstas neata lei ou em outras leis que tenham
por objetivo os mamíferos marinhos, seus
produtos, instrumentos e documentos relacionados com os mesmos as indicadas nO
Código de Processo Penal.
Art. 11. As permlssões para captura de
exemplares vivos de mamíferos marinhos
serão concedidas unicamente a Instituições
científic.asque fundamentem a necessidade da captura.
§ 1.° Não serão concedidas permlssões
para a captura de mamíferos marinhos
quando:
I - a captura pretendida. vise, unicamente, colocar o mamífero marinho exposto à visitação pública, remunerada ou
não;
fi - forem apresentadas, por qualquer
pessoa ou entidade, provas de que a instituição requerente já praticou algum ato
de crueldade desnecessária para -com algum mamífero marinho capturado, que o
ato de crueldade tenha partido de responsáveis pela instituição ou simples funcionários da mesma, com o consentimento por
ação ou omissão, dos que deviam evitâ-Io;
III - forem apresentadas, por qualquer
pessoa ou entidade, provas de que a instituição requerente não possui instalações
capazes de abrigar em boas condições o
mamífero marinho a ser capturado;
IV - a captura pretendida vise deliberadamente a morte do animal, quer no ato
da captura ou posteriormente.
Art. 12. As permissões a que se refere o
art. 11 desta lei deverão ser requeridas à
Secretaria Especial do Meio Ambiente SEMA.
I 1.0 No requerimento para a captura
de mamífero marinho, além de exposição
de motivos que fundamente a necessidade
da captura, deverão constar dados que
comprovem a capacidade da instituição requerente para manter o animal visado em
boas condições, bem como o métádo pretendido para realizar -a captura.
I 2.° Os requerimentos deverão ser reéebidos pelo secretário Especial do Meio
Ambiente que, segundo o parecer de uma
eomissão por ele organizada de técnicos de
nivel superior da área de ciências biológicas, especialmen~ constituida para tal fim,
concederá ou não a permissão para a captura.
§ 3.° Sempre que possivel, antes da conceasão de licença de captura de mamíferos
marinhos, deverão ser ouvidos também
membros de entidades conservacionistas,
segundo o critério do Secretário Especial
do Meio Ambiente, os quais não poderão ter
qualquer vinculação com a instituição re·
querente e não perceberão qualquer espécie de remuneração pelo seu parecer.
I 4.° No caso de, após a concessão de
licença e a captura do mamífero marinho,
houver constatação de violação de qualquer disposição desta lei por parte da ins..
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tituição responsável pela captura, quer seja praticada por seus responsáveis ou fun.cionários, o animal deverá ser apreendido
pelas autoridades policiais e devolvido ao
seu ambiente, o mais próximo passivel do
local da captura.
Art. 13. A captura e detenção temporária de mafíferos marinhos será permitida,
independendo de permíssão prévia, quando o animal for encontrado em terra apresentando ferimento grave que justifique su~
remoção para tratamento de urgência.
I 1.0 No caso de verificar-se a detenção
temporári!l do animal, o autor da captura
deverá comunicar imediatamente o fato à
autoridade mais próxima, para que esta
examíne o caso e proceda à verificação da
veracidade do relato.
.1 2. Caso o animal não possua cond~
çoes de retornar ao seu ambiente num curto espaço de tempo, devido a ferimento,
o autor da captura e/ou detentor do mamifero marinho deverá encaminhar ao secretário Especial do Meio Ambiente um
requerimento de autorização para reter o
animal durante o tempo que for necessário para sua total recuperação. Em tal requerimento deverão constar todos os dados disponíveis sobre a captura e as características do animal, bem como sobre as
condições sob as quais o animal está sendo mantido, Após examinado o requerimento, o secretário concederá ou não a
autorização, consultada para tanto comissão estabelecida na forma prevista no I 1.°
do art. 12 desta Lei.
§ 3.0 Caso o mamífero marinho tenha.
recebido toda a assistência disponível e
mesmo assim, não possa ser curado de for~
ma alguma, procedcr-se-á conforme o disposto nos §§ 3.° e 4.0 do art. 3.0 desta LeI.
Art. 14. As -atribuições delegadas à Secretaria Especial do Meio Ambiente SEMA, e ao seu titular, nesta Lei serão
no caso de extinção da SEMA, automat1~
camente delegadas ao órgão elou responsável que a substitua.
Art. 15. As autoridades municipais, estaduais e federais, lncluaive as palicias Civil e Militar e Forças Armadas prestarão
aos membros de entidades conservacionistas e sociedades protetoras de animais a
cooperação necessária para fazer cumprir
a presente Lei.
.
Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.
.Justificação

O projeto de lei que ora tenho a honra
de submeter à consideração da Casa consubstancia tra.balho alentado, vigoroso e
patriótico do Sr. José Truda Palazzo Ir,
que, além da evidenciada preocupação com
a. ecologia, particularmente com a plOteçao aos mamíferos marinhos citados na
proposição, é membro das seguintes enUdades de proteção ambiental:
- Comité Européen paur la Protectlon
des Phoques et Autrea Anlmaux à Fourrures;
ção

American Cetacean Society;
Friends of the Sea Otter;
The Costeau Society, Inc.;
Cal1forn1a Marine Mammal Center;
Fundação BrasUeira para a Conservada Natureza, e outras.
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Pouca coisa foi preciso alterar do texto
original de sua autoria para adaptá-lo a.
uma razoável técnica legislativa com que,
aperfeiçoada certamente nas comissões técnicas da Casa, merecerá apoio e aprovação.
Por isto que, em virtude das consubstanciadas razões oferecidas pelo próprio Sr.
Palazzo Júnior, reproduzimos adiante os
seus argumentos de justificação:
"Desde tempos imemoriais o homem
utiliza-se dos animais marinhos, considerando-os um recurso inesgotável.
Não seria diferente a mentalidade referente aos mamíferos marinhos, notadamente focas e baleias, massacrados
aos milhões mesmo quando já existiam
produtos sintéticos que substituissem
os subprodutos <l.aqueles animais.
O modo de pensar do homem moderno raramente considera os animais
como seres passíveis de dor e sofrimen'to. O Dr. Albert SChweitzer sabiamente
afirmou certa vez: "We need a boundless ethies will include the animaIs
aIso". Realmente, não há mais justificativa para que nossa ética não inclua
também os animais.
O Brasil desde há muito tempo reconhece a necessidade de impedir os abusos e violências contra os indefesos; já
em 1934 o então Presidente Getúlio Vargas promulgava o Decreto n,o 24.645,
que ditava normas para a proteção dos
animais. Em 1967 veio a Lai de Proteção à Fauna, n." 5.197, que proibia a
caça profissional e regulamentava a
caça amadorlstica.
Infortunadamente, por serem considerados um caso à parte, os mamíferos
marinhos foram deixados de lado nestas duas regulamentações, o que foi sem
dúvida lamentável.
O Brasil, com suas dimensões continentais, possui um litoral proporcionalmente grande, onde freqüentemente
aparecem mamíferos marinhos que encalham ou, no caso das focas ou leõesmarinhos, vêm à costa para descansar.
Isto ocorre principalmente no Sul do
Brasil, onde a Corrente das Malvinas
traz ao nosso litoral uma grande quantidade de mamíferos marinhos da região periantártica.
O problema principal ocorre quando
estes animais são encontrados nas
praias brasileiras; então, são apedl'ejados, molestados e agredidos a pauladas,
e até mortos a tiros pot populares ignorantes e, não raro, por autoridades que
desconhecem por completo a importância da preservação destes animais. Raramente um destes mamiferos marinhos
sobrevive às crueldllides às quais são
submetidos. Certamente ninguém discordará de que há a real necessidade
de impedir tais ocorrências.
Os Estados Unidos da América, reconhecendo a importância da preservação
destes animais, aprovou em 1972 o "Marine Mammal Protection Act", uma lei
que dispõe sobre a proteção integral
dos mamíferos marinhos e prevê pesadas penalidades contra os que atentarem contra estes animais. No caso de
aprovação do presente Projeto de Lei, o
Brasil .seria não só o único país latinoamericano a possuir tal dispoS'itivo conservaclonista, mas um dos primeiros do
Mundo a reconhecer oficialmente a importância de impedir a crueldade contra mamíferos marinhos.
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A aprovação do presente projeto de
Lei terá certamente apoio unânime dos
representantes do povo, pois a ninguém
interessaria que .se continuassem a
perpetrar atrocidades contra animais
indefesos. Cabe ressaltar que várias espécies de mamíferos marinhos possuem
comprovadamente uma inteligênica desenvolvida, .sendo seu sofrimento muito
maior do que em qualquer outra espécie
animal.
Reconhecendo a importância da pesquisa cientifica, o presente Projeto de
Lei prevê o licenciamento da captura
de alguns animais para fins científicos
e regulamenta essa captura.
Já foi dito, sabiamente, que o grau
de civilização de um ,povo se avalia pela
maneira com que este povo trata os
animais. Se for aprovado o Projeto de
Lei que regulamentará a proteção aos
mamíferos marinhos, o Brasil somará
apenas benefícios, elevando-se mais
ainda entre as nações que reconhecem
a necessidade de uma maior :proteção
do nosso ambiente natural."
Sala das Sessões,
de
de 1983. Marcelo Cordeiro.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N'<> 1.508
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1951

Regula o processo das contravenções
definidas nos arts. 58 e 60 do Decretolei n." 6.259, de 10 de fevereiro de 1944.
Art. 1'<> O procedimento sumário das
contravenções definidas nos arts. 58 e seu
§ L" e 60 do Deocreto-lei n.<> 6.259, de 10 de
fevereiro de 1944, pode ser iniciado por auto
de flagrante, denúncia do Ministério Público ou portaria da autoridade policial ou
do Juiz.
Art. 2." O auto de flagrante será lavrado
por determinação da autoridade judiciária
ou policial a que for apresentado o preso,
observando-se o disposto no al't. 304 do Código de Processo Penal e, quando policial
a autoridade, será por ela imediatamente
remetido ao juiz.
§ L" Lavrado o auto de flagrante pelo
j.uiz ou recebido o que for remetido pela
polícia, o juiz designará, incontinenti, para
daí a cinco dias, a audiência. de instrução
e julgamento, notificados da designação o
Ministério Público, o réu e seu defensor,
designando curador para o réu menor.
§ 2." O réu, por seu defensor ou cura'dor,
poderá requerer, dentro do prazo de três
dias anteriores à audiência, sejam ouvidas
as testemunhas de def,esa, em número não
superior a três, pedindo sejam notificadas,
ou declarando que comparecerão independente de notificação.
§ 3." Na audiência de instrução e julgamento, o juiz ouvirá o réu e as testemunhas por este arroladas. Em seguida, reallzar-se-ão os debates e será proferida a
sentença, de acordo com o que estatui o art.
538, §§ 2." e 3.", do Código de Processo Penal.

Art. 3'<> Quando o processo se iniciar por
denúncia do Ministério Público, recebida
esta, designará o juiz audiência de instrução e julgamento, e notificados da desIgnação o Ministério Público, o réu ou o curador,
quando menor, proceder-se-á na forma dos
U 2." e 3'<> do artigo anterior.

Art. 4." O mesmo procedimento será
observado quando a ação for promovida por
portaria do juiz. Nesse caso, a portaria conterá a designação da audiência e rol das
testemunhas de acusação. Funcionará na
audiência de instrução e julgamento o representante do Ministério Público, ao qual,
desde então, incumbirá movimentar o processo em todos os seus termos.
Art. 5." Quando a ação penal se iniciar
por portaria da autoridade policial, observar-se-á o disposto no art. 536 do Código
de Processo Penal. Depois de ouvido o Ministério Público, designará o juiz dia e hora
para a audiência de instrução e julgamento, nos termos do disposto nos §§ 2." e 3.°
do art. 2." desta lei.
Art. 6." Quando qualquer do povo provocar a iniciativa do Ministério Público,
nos termos do art. 27 do Código de Processo Penal, para o processo tratado nesta
lei, a representação, depois do registro pelo
distribuidor do Juízo, será por este enviada,
incontinenti, ao promotor público, para os
fins legais.
Parágrafo único. Se a representação for
arquivada, poderá o seu autor interpor recurso no sentido estrito.
Art. 7'<> São revogadas as disposições em
contrário, e, especialmente, o disposto no
art. 58, § 3.0 , do Decreto-lei n.o 6.259, de 10
de fevereiro de 1944.
Art. 8." Esta lei entrará em vigor na
d!\Jta da sua publicação.
mOJETO DE LEI N.o 2.466, DE 1983
(Do Sr. Flávio Bierrenbach)
Proíbe a caça, a pesca e a captura de
baleias e cetáceos, e dá outras providências.

(AnJexe-\Se ao Broje<\Jo de Lei n." 877,
de 1983, :ruos <termos do art. 71 'do Regi-

mento Intel.1lm,)

O congresso Nooion.ai decreta:
Arit. 1'<> Fieam proibidas a caça, a ;pesca.
e a cap1Jul'a, em todas as águas terrirOOriais
do Brasil, de "baJeiaiS azuis", "rorquals comuns", "rorquais de Rudolf", "baleill6 corcovas", "cachalotes" e "baleias com barbastaIl'aJS", em qua.Iquer estágio de evolução,
aoompanhadaB ou nÍÍJO de crias.
A!l1t. 2." F1icam igUJalmente poroibid1lS a
caça, '8 rperea e a captura. de quaisquer
outros cetâceos, acompanh'lldos ou não de
CTLas, independentemente de espécie e em
qualquer estágio de evolução.
Art. 3'<> Os pro,prletárlos da.s embarcações (pilhadas ope1"ando na captura ou pesca de -baleias ou eetácteos, além d'a multa.
pnevlsta iIlJeSta. lei, rterão \SeUS JustrumenJbos e
pe1Jrechios de pesca apreen:didos e os produtos da pesoo ou C'llIptura ~di,tos até a
apresentação do wto Jibe:t1ll1tórdo pelas autoridooes fiooais da SUDEPE.
Art. 4." PaTa os efeLtos desta Lei, conside:rsm-se illstrumooltos de pesca. ou C!l'P'tura
de baJ.eias as "usinas fLuturolrtes" as "estações de If:ieil'r>a" os "navIosbaJeelroo" estes
últ1nros ~endo hellcóp.fJeiros ~u aemna.ves eongênlCll"es, 'bem como quaisquer
bairIoos ou nIll.'VÍOS ,UltiI~OS' pa.ra pesca.r,
captu~ar, rebacwr, prender ou localizar ba-

letas.

.A11t. ,5." PllIra

tende-se:

QI8

efeLtos desta Dei, en-

- lpor "baJ.eLas com bairbatanas" (baileen
whaile) rtc.:Ua ba1elia que não rej'a a baleia.
dentícete;
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- por "haIeia MJul" (blue whale) toda
baleia CIOOlhJectda sob o lIDme de "b1ue

whale", de "rorqnal azul", de "rrorqual de
Sibb3:ld", ou de "~uJiPhur bottom";
- por "rorqual comum" .(fm whale), fuda
baleia conhecida' rob o nome de "common
fiIl!back", de "lCOIIlmon rorqual", de "flnba.ck", de "flnner" de "fin whaJJe", de
"he:rrr1ng wha11e", de '''raWI"book'', ou de
'~trne ,fin whatle";
- por "rorqua:l ide Riudolf" (sei whatle) ,
toda baleia conhecida 80b o nome de Balaenoptera borealis, de "sei whaile", de
"Rud'Olphi's I'ONliual", de "pollac:k whale" ou
de "coalfish whale", inclusJ.vé ta baleia colIh:eclida sob o nome de bafei,a .de Bryd.e,
Balaeno~tera Brydei;
- por "megáptero jubM1l:e" ou "baleia
oor.cova" (hUllliPbwck whale) toda baileia.
OOíllhecki!a sob o nome de "bunch", de
"humpba'Clk", de "humpba'Ck:ed wha.le", de
"hump whale" ou de "hunchback:ed whale".
Ar1t. 6.° Os infratOlI'es desta Lei serão punidoo com mult3J de até 15 veres o maiOT
valw de 'l'ef€rêIlJcJ.a em vigor.

Ant. 7.° Esta Lei entra em vigor na data'
de eua rpublica,ção.

Axt. 8.° RJevogallD-Sle a.s

rontrário.

d'i~osições

em

Justificação
1; de

interresse de rodas as nações civili-

zooaJS, em provleJ.1>o daJS gerllÇõcs futocas,
sal!.vagu'ilirdar aIS gr,and~ ·fon~ nllJtUiJ.'lMS re·
pr.eJl!e'llta,dais IPela espécie baIeeJ.ra e 1l'etlos
cetáoeos, hoje, quase todos ameaç.ados de

emnçáo.

Desde seus primórdios, a caça, a Ipesca e
a captura da baleia deram margem a explorações abusivas ,a.companhanas, não raro, de eriminooos atos predatórios de uma
zona aJPÓ'S lOu1Jra quando não ao extermínio
de llIDa espécie após oUJtra, ,a ponto de se
'f:om,ar iLmpIle.scindivel a ;proteção a todas as
espécies de baleias contra o prolongamento
do abuso d'8lS8a naJtureza, !lItravés de a'COrdos e convên:ioo i'llJteor:nacionais,
A es;pécie baleeilJra, CIJIlDO se sabe, é sus-

ceJti~lde~m~wnaJtm&,~roe@e~a

pesca ooj,a raclon3ilmente pr0e>e8sa'Cl:a, e que

o cr~S1Cimento daJS reservas existentes do
estoque permita aumentar o número de
ou1Jros ind!vÍJduos que poosallD ser ca;p.turadios sem eomprometJeraqUJelas reservas.. Isto, todavia, em tese, do P0ll11Jo de vista rigorosamente c1entifico. Na Iprática, a;rute a dev~ra ação de que são vítimas 00 ceM.ceos e ta espécte baIJecira, nooa maw justo
que, pan-a sua oorurervação, sejoam rigorosa
e eXlP'T.essamente defendidas em lei sua pesca, captura QU ma.tanç.a, sem o que jamais
se lograa:á obter o niveil optimum desejado
pan-a que se ,tenha o estoque desses indivíduos, atualmente cada vez mais .raros.
Entendemoo que não basta I) esma,belecimooro de 'IlIlD sirmpies siostema inJterrnacional
tendente 1\ regulamentai!" a !Pesca da bal!.eia,
afim ide asooguraa: a ooooeI"V'aÇão e :o aumenfu da espécie baleeJ.ra, llJIa base de princípios incoIjpOIladoa a meras regras de 3iCordoo inJternaclonais.

c.madas ;pelas ConVtehçóes
ex:lstenrtes ;não diapõem, 1nfelizm€'llltJe, de
imrt.vumenrtos eficazes ipllA'a roibir tlliTIros
abusos univeirlla:Imente· [l>e'1'1JJetrarlos no tocante à pesca e CllIPtooa de baleias.
.As Comissões

AlgunlS c1ent1sJtas são de opinião que a

ba:Im azul, I1JOr exemiplo, talvez já tenha

ul~ado o I1JOnto erí:tJ.oo em que poderia
rer saavava, vez que é dos mais bal.xio.so

seu indice de cl'lelSclm.ent1Jo e têm aumentado

dl.fleu1cJoaJc1es de sobrevivência dessa espécie em viJrrtude dos grtaves problemas de

ll.8

llICasalamenro.

Segundo Ja;cques COusteau, conhecido
oceanógrafo ftra;ncês, a.s 'baleias "representam produtos fJ,IJ4lÍS :rm. Unha de evolução
da espécie anim1l!l, que requemem milhares
de anos deaa>rLmovamento".
Ais badeias amtis já fooam abundantes no
Bra:sil, 'lliIlJtes da exp1ó:ooção predatória aqui
in&talada 'a pa;rJ!;ir do sécUID VII.

Em 1Jodio mundo, nos úJ,1Jimos anos, mais
de -dois milhões ide bal:eias foram extel1lIlina:das, :iIl!cluindo~se perto de trel?lentoiS e
cinqüenta ilIliI balJeJ.tm 'azuis.

Em 1972, durante a OOlllJlfoerêTIc~a de EstoooImo, foi pl'!OIpOsto tpe10s Estadoo Unidos
a slW1Jensão Itotall àJa .pesca da baleJ.a pelo
período de 10 .ai!JJO'S a fim de perm~1J1r estudos mais pro.fundos sobre e'3Ste8 indivíduos.
A ,proposta foi, ~amenrbavelrrnente, rejcitada
pelOlS paiStes baleeiros, dentre 00 quais a
U;nHio Soviéltiea, o JRtpão e o Brasi'l.
Hoje, ,a maiOiIlJ.a das bllJlelas elStá a um
passo idJe leXltinção. VáJriIos tipos delas já
deixruram ~ eoxtstir, d)eg;><>is de ha:bi,taJrem
as m;ares d~J)anl\Je !Rtpooximadamenl\Je 50 milhões de anos. E por um desses caprichos
do desMo o n1OOS0 País é o g.rande cemitério desses animais iJJaros. De cada 100 baleias oaçRtdas, 75 são eIlJCOntTaidaJS em águas
brasileiras. E o qu;e é ma1s triste, des,sas 75
a maior 'Prurbe geraImei!lJte se apresenta
prenhe, uma ~ez que al,as aJ'l'eferem aiS águas
quentes da costa: NlJil1te e NOll'de&l;e do Borasil
- espedafmente o ~tac1Jo da Paraíba -para c3Jsa1ameIllto.

P,esquisaJS lev,aJdas a efeito em 1978 mostraxtam que 66% dJaJSbaleías caçad'as só
naquele ano eT.ailll fêmeas e em 80%deias,
cooota'oolu-sea flecundação. :Lsto ;não iPOde
dedxar de ser oonsiderado como um problJema ,preocU(pante ,ao qual 00 precisa pôr
cobro.

Nem se a.[egue a necessidade da emIlação
e ilndÚ'stria do óleo da baleia. De fato o
f<im da caça desse ammal .não aear:retMia
ao País nienhum prejuízo: nem oocial nem
econômico. Sabe~ da eXistência, hOj,e de
uma ed'd.'ClaZ a:lternatiova pal!1a substituÍr o
óleo da bade1a: uma plama a jojo'ba (Simmo.oola Smensís) , qUJe fornece maJtérlia semelhante, é perfe~tamente 'aJcI!flJptáv;el .ao
clima ~ Nordeste brasileiTo e gera:ria muito maJS empl'e'goo. Vale ,recordllJr, arlemflJis
qUle o Brasil já teve ll.Oil'Ill!a jUJrÍJdioa 'a.clJequa~
da, ilI1Lgedindo a caça de bMeias.
En1Jootan,to, .num :recuo que significa rprofundo dJerorédJ.1>o ,paTa o Pais, o GoV€!rno
mllisU€h"o cedeu às pessoos poUticas e econômicRls daque[es que eontrolam e tiram
provettlo de Ulllla dws mais absurdas 'aftividllidiets Jpr.ed~t?rlas ie devastadoras 'llItuais: a
caça as ba:lJeaas. Revogll!IlJdo dooreto anteritOtl', resulJtado de esfOlrÇ.QS de entidades ecológicas e tpreservookmistas, foi Uberada 'a
caça às baleias "miIl!ke" e "c3iChalotes" no
lLt1oI1a:I paIl1al.b!\llo. se ainda as hoover, serão
ehalCin~clas 863 tCriruturas mteligentes cujo

estudo cientifico fIoi oogligenciado e' rele~ a segundo plano lliIlte a dmposição do
1ooro iIlDeruiato duma COIlDpanhia nipo-'brasileh1a que oonrtrolta todo o mercaJdo de fJraballio da !região de Oostinha, na Paa'Mba.
A;f,é lmje, no BraSil, !p&la cobiça de lJUcros
fáClels e erimlnosoo se lI)erJIlitea eaçta à
baIeia, 'aallinal oonsi:derado pelos preservacionistaa e ecológicos oomo símbolo de nuln:eJ."OOaS IeSpécles am:eaÇ'adasde extL'lçáo.
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o p!.'eISeIllbe projeto vista a contribuir pam
que esse 'Crime, dorava:n<te, não seja perpe1IDado em nossa 'ÚCr:ra.
Sala da:s Sessões, 20 de outubro de 1983.
- Flávio Bierrenbach.
PARECER DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA
I -

Relatório

Mediante o oferecim'OOlto deste proje,to à
CIIl.teriooa apreciação de seus pares, o ilustTe Deputado MaJl1c€tlo OCJtrd,elro 'P'l"etende estabe1Jece;r normas de' ,proteção aos mamíferos marinhas.
Na jllSltificação, rliz o '3iut01':
"O Brasil, rom sua's dilnensões continentais, possui um litoral!. prropo'rclonalllDentegrande, onde freqüentemente
aparecem ffi3imiferos marinhos que en.calham ou, no caso da;s foe,as ou :Leõesmarinh'OlS, vêm à COSIta pará deseansar.
Isto "OOOI'!1e princilpalmõenúe no Sul do
Bl'.asil, onde a Corrente das Malvinas
<\Jraz 'lliO IlJOSOO l1tora'l uma grande quantidad:e de mamifeTtOS mMinhoo da re- .
,gião petl'iantártica.
O problema pr:inctpal ocorre quando
·asJtes animlllis são encontrados nas
praias brasill€ixa:s; então, são atped;r.ejadoo, mOl1esbados e 'atgI1edklos a pauladas,
~ até mor:1Jo.s a ,tiros ipOr 'P'OIPula:res igno'l1antes e, ll1ão :rn.n:o, :por auto<r:lda'des que
,liJe,s,conb:roem por completo 'a im;pto11bância da .preservação destes animais . Ra·ramente um de9tes mamiferos marlnhtlS robrievive à.s CtrUeldac1es às quaIs
são ~bllJletkloo. Certamente ninguém
discoJ.1daI'á de qu;e há a Tem ne'cessidade
de impedir ,tads ocorrências."
A proposição foi distribuída às OolllÍStSÕes
de 001lSlliituiçào e Justiç.a, de Agrieulturr,a e
Política Ruml e de Ciênc1a e Tecn81ogia.
1; \) l1elatório.

U -

Voto do Relator

O projeto não v'ulnera n[enhum diSpositivo tda Oonstttuiçáo, nem ofiBnde qualquer
prlincípio da ordem jõUJIidica vigorante. Não
há re.paJOOS a f,azeT quanto à rtécnill'a legislllitiVa:.
MR!IlJif'estO'-me, pois, pela coustituciontalidllidJe, jur:Ldicidade e 'técnioo legislflJtiva do
Projeto de Lei n.o 877, ,de 1983.
1;

-

o voto.

Sala da Oomissão, 19 de outubro de 1983.

Natal Gale, R:elwtoa:. "
UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Ootnstituição e Justiç.a, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
UllilUltÍrnJemen<te pelJa OOll.Stitueionalidade, jnriJd1cLdrud:e e técnim l'egts,l,ativ;a do Projeto
. de Lei n.o 877/83, nOs tl1errnolS do paT'ecer do
l.1elaim.

Estive;ram presentes os 8enhorelS Deputados: BQlnifácro de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Bra;bo :de Carvalho, VieePI1e.s1d'entes; Hamilton Xaviex, Valmor Giav,!lJrina, Plínio MarJtlns, Jor.gie Oarone, NllSO'll Gibson, Sérgjo Murllo, Afrísio VleJ.11a Lima, José Oll!r1os Fonreca, Aluízio Oampos,
João Ounha, João Gilbelrto, Guid'O Moesch,
Júlio MartãnJs, Nelson Morro, Nll!Jta.l Gale,
José Melo, José Genoino, JolSé TaV'M"es, &0nMdo canedo, Jorge Airbllig,e, Amadeu ffi3ara., Gffi'.son Pleres, Ern<ani Sátyro, Luiz Leal,
Throdoro Mientdes, Elqulssoin SORJreS, OWaldo Mietlo, Celso Ba.r.ros, Dja'ma Bessa, Lélio
Souza. Onislo Lutdovíeo, Mário Assad, José
Pene;dJo, Brandão Montedro, Egidio F1erreira
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Ll:ma, Pimenta d'a Veiga, Radmundo Leite,
Luiz Henrique, Armando Pinheiro, Gastone
Righi, .Ademir Andiraide, José Bume'tt e Arnlllilclo MooÍlel.
Sala da Comissão, 19 de outuhro de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Pre'sident'e - Natal Gale, Rel,aJt,or.
PARECER DA COMISSAO DE
AGRICULTURA E POLíTICA RURAL
I -

Relatório

Pretende o llustre Autor, Deputado Marcelo Cordeiro, regular a caça ou apanha de
mamíferos marinhos, permitindo-as apenas
quando houver interesse de ínstituíções científicas que comprovadamente necessitem
d'a captura (art. 11). O requerimento deverá ser feito à secretaria E'3pecial do Meio
Ambiente. O animal que vir dar à terra
-deverá ser reconduzido 'ao seu ambiente e,
na impossibiUdade, deverá ser providenciado socorro para ele, podendo ser sacrificado em casos extremos.
Os infratores serão punidos com 1 a 6
meses de prLsão simples ou multa de 1 a 15
-rezes o valor de referência, agravando a
pena o fato do mamífero estar ferido, ameaçado de extinção, quando for .adulto acompanhado de filhote ou fême3i.l prenhe.
A propost'll. prevê a detenção temporária do animal, independente de permissão
prévia e com posterior comunicação à autoridade mais próxima, quando necessitar
de tratamento de urgência.
Na justificação, o legislador alega que se
baseou em trabalho elaborado pelo Sr. José
Truda Palazzo Jr., que, ,além de bastante
preocupDJdo com aecologi:a, especialmente
com a proteção aos mafíferos marinhos, é
membro de diversas entidades internacionais de proteção ambiental.
Argumenta o nobre parl'DJmentar que o
Decreto n.o 24.645/34 e a Lei n,o 5.197/67 não
incluíram os mamíferos marinhos na sua
regulamentaçãü. Ocorre que esses animais,
quando vêm â costa -brasileira, são muitas
vezes agredidos pelo homem, e até mortos.
Nos Estados Unidos a l:eglslação prevê
ptlsaõas penalidades para Úl9 que atentarem contra esses animais.
A Comissão de Constituição e Justi~a
opinou unanimemente pela constItucionalidade, juridicidade e técnica leglSlatiV'a do
projeto.
li': atribuição desta. Comhssão manifestar
sobre Q mérito, de acordo com o art. 28,
§ 1.0 do Regimento Interno. Quanto a esse
aspecto, enten-demos que a iniciativ-a é louvável e deve prosptlJ'ar. A deprooação da
fiora e da fauna é denunciada no mundo
Inteiro e, no Brasil, apesar de toda a legislação destinada -p. coibir os abusos, estamos assistindo todos os 'lllas à devastação
de n08sas florestas e fauna silvestre e até
o contrabB.ndo de espécies que têm alto valor comercial.
iParece-nos que todo esforço, especialmente de repreBentantes do povo, devem
merecer o nosso 'apoio, para que a população vã-se educando e ajudando na preservação das plantas e -animais:

n - Voto do Relator
PeIas razões expostas, somos pela aprovaçãO do Projeto de Lei n.o 877, de 1983.
sala da Comissão,
de
de 1983.
- Maçao Tadano, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura e Política Rural, ·em sua reunião ordinária do dia 30 de
novembro de 1983, opinou, unMlimemente,
pela aprovação ,do prOjeto de Lei n.O 877/83,
do Sr. Marcelo Cordeiro, nos termos dü parecer do Relator, Dep. Maçao Tadano.
Estiveram presentes 08 Senhores Deputados: José Mendonça de Morais, Vice-Presidente no exercício da Presidência; Maçao
Tadano, Relator; Antônio Gomes, Lélio Souza, Saramago Pinheiro, Ivo Vanderlinde,
Aroldo Moletta, Harry Amorim, Geraldo
Fleming, Juarez Bernardes, Adauto Pereira,
Emídio Perondi, Marcondes Pereira, Celso
Carvalho, Francisco Sales, Renato COl1deiro,
Alcides Lima, Pedro Germano, João Paganella, JonDJS Pinheiro da Silva, Reinhold
IStephanes, Fabiano Braiga Cortes, Wildy
Vianna, Levy Dias e Fernando Gomes.
Saia da Comissão, 30 de novembro de
1983. - José Mendonça de Morais, VicePresidente no exercício da Presidência
Maçao Tadano, Relator.
aARECER DA COMISsAO DE
CUlNCIA E TECNOLOGIA
I - Relatório
Com o objetivo de assegurar proteção aos
mamiferos marinhoS, o Projeto de Lei n,o
877, de 1983, estabeLece que são propriedades do Est:lJdo os mamiferos pertencentes às ordens Cetacea (cetáceos), Pinipedia.
(focas e afins) e SIrenia (dungotes, manatls
e afins) que vivem em ambiente marinho
ou que apareç'am em terra, de fOnna incidental ou para rép.rodução ou simples descanso, no território nacional.
E'3tabelece também o Projeto, medidas a.
serem observaélDJS para o ~;tinglmento desse
objetivo, assim como as penalidades a serem aplicadas nos casos de desrespeito à
lei em proposição.
A justificação ,apresentada demonstra a
necessidade e a importância de um País
como o BrDJSil estender '3.OS mamíferos marinhüs que acorrem a seu lit.oral a indispensável proteção da Lei.
2. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e Política Rural e de Ciência e Tecnologia.
A Comissão de Constituição e Justiça
opinou pela cO'11lStitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto e a Comissão de Agricultura e Política Rural manifestou-Be, unanimemente, por sua aprovação.
Compete, agora, a este órgão técnico pronunciar-se, de 'acordo com o art. 28, § 2.0 do
Regimento Interno da Câma.Ta dos Deputa.dos.
3. Cumpre assinalar qUie se eneontra
anexado ao Projeto em estudo o de n.o
2.466, de 1983, de autorIa do Deputado Flávio Bierrenbach, que "proibe a caça, a pesca e a captura de ibaIeias e cetáceos, e dá
outras providênciDJS".
Na justificação do P,rojeto n,o 2.46&-, o Autor argumenta quanto '00 interesse de salvaguardar as grandes fontes naturais representad3i.l pelos cetáceos, em proveito das
gerações futuras, o que supõe a suspensão
da matança 'a que têm sido submetidos e
a realização .de estudos científicos 'atualmente negli~nciados.
FOcaliza, também, que a alegação de prejuízo econômico e social, decorrente da proi-
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bição preconizada, não persiste, quando se
considera a existência de óleo vegetal para
substituir o óleo de baleia e cuja produção
pode gerar empregos.
4. Cotejadas as duas proposições e seus
objetivos e argumentos, observa-Si8' que se
assemelham, sendo a de n,o 877 mais abrangente, por se referir a outros mamiferos
marinhos além dos cetáceos, bem como aos
casos em que aparec'em em terra e às formas de protegê-lOS.
Desta forma, a segunda proposição resulta prejudicada, embora, felizmente, preservados seus nobres objetivos, pela abrangência ,da primeira.
5. Quanto a08 (USpecL-os que a esta Comissão compete an-allsar, .as medidas propostas pelo Projeto de Lei 11.° 877, de 1983,
evidenciam-se oportunas e, mesmo, inadiáveis.
11 - Voto do Relator
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.o 877, de 1983.
Sala da comissão,
de
de 1984.
- Brasílio Caiado, Relator.

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, na
reunião de 14 de novembro de 1984, aprovou, por unanimidade, nos termos do parecer favorável ,do relator, Deputado Brasílio Caiado, o Projeto de Lei n.o 877/83
(anexo o de n.o 2.466/83, do senhor FlávIo
Bierrenbach, que "proibe a caça, a pesca
e a captura de baleras e cetáceos, e dá outras provIdências"), do senhor Marcelo Cordeiro, que "dispõe sobre a proteção aüS mamíferos marinhos".
Estiveram presentes os seguintes se'Mores Deputados: Jorge Uequed, Presidente;
Brasillo Caiado, Relator; Fernando Cunha,
Irineu Colato, Pacheco Chaves, Dirceu CarneIro, Antônio Florênclo, Adail Vettorazzo
e Jorge Vargas.
Sala da Comissão, 14 de novembro de 1984.
- Jorge Uequed, Presidente - Brasílio
Caiado, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 952-A, DE 1983
(Do Sr. Iturlval Nascimento)
Dispõe sobre a criação do Ministério
d'os Desportos e do Turismo; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela eonstitucionalidade, juric1icidade e técnica legislativa; da Comissão de Esporte e Turismo. em audiência, pela aprovação; da Comissão de
Educação e Cultura, pela aprovação,
com emenda e com voto em separad'o
do Sr. Oly l'achin; e, da Comissão de
Fmanças, pela aprovação, com adoção
da emenda da COmíssão de Educaçã.o e
Cultura.
(Projeto de Lei n. O 952. de 1983, a que
'se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 :m o Poder Executivo autoriza'co
ao criar o Ministério dos Desportüs e do Turismo.
Art. 2. 0 Cabe ao Ministério- dos Desportos
e do Turismo a c{)ordenação e execução da
Política Nacional de Educação Fisica e Desportos e do Turismo.
P,arágrafo único. Compreende-se como
Política Nacional de Educação Fisica e Desportos e de TurLsmo e atlvidDJde decorrente
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de todas as iniciativas ligadas às áreas de
esportes e de turismo, quer originárias do
$etor público ou privado, isolados ou coordenadas entre si.
Art. 3.0 Todos os órgãos e repartlções da
administração direta ou indrieta federal
atualmente existentes nas áreas de desportos e educação fisica e de turismo passarão
a integrar a estrutura do Ministério dos
Desportos e do Turismo, ficando-lhe subordinados os da iniciativa privada que tratem
do assunto.
Art. 4.° São transfer1dos para o quadro do
Ministério dos Desportos e do Turismo todos
os cargos e funções e respectivos ocupantes
dos órgãos e repartições que forem incorporados à sua estrutura.
Art. 5.0 São transferidas para o novo Ministério as dotações orçamentárias destinadas aos órgãos e repartições incorporados,
inclusive as parcelas não utilizadas..
Art. 6.° No prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a partir da data de sua ,publicação, o
Poder Executivo regulamentará esta lei e
tomará as medidas necessárias à instalação
e funcionamento do Minist{!rio dos Desportos e do Turismo.
Art. 7.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Os dois setores, que pretendemos unir em

um único Ministério, são de extrema importância para o Pais, pois dizem diretamente
com a saúde da população, através da prática de .atividades físieas e do lazer, contribuindo, por outro lado, de forma relevante para a economia, não só com a criação de empregos direta ou indiretamente ligados aos respectivos setores, como também como geradores de divisas.
"O destino das nações depende sempre da
saúde dos povos", como salientou Friedrich
Walz, em Le Mois :Économique et Financier,
rev.Lsta suíça editada pela "Societé de Banque Sui.ose." Segundo ele, a antiga Grécia
considerava o desporto um meio de estímulo individual .ao desenVOlvimento harmonioso do corpo e do espírito, enquanto que
OS romanos o transformaram em grandes
espetáculos nas arenas. Na Idade Média,
foi POSto a serviço dos aristocratas, que promoviam torneios para se eléercitar,em na arte da guerra. Já em nossa época, disse que
o movimento desportivo somente pode ser
compreendido em função do derenvolvimento industnal, eis que, coincidentemente, o
desporto é praticado com maior intensidade nos países industrializados e, em particular, nos grandes centros urbanos.
Sem dúvida há estreita correlação entre
o despo-rto e o turismo. A realização de 'Competições estimula os fluxos turisticos internos e externos, haj a vista certames como as
Olimpíadas e a Copa do Mundo.
Ora, os órgãos que tratam tanto de um
setor, eomo do outro, pertencem à estrutura. de mais de um Ministério. Ademais,
não obstante a legislação em vigor e a po~
litica adotada para estimulá-los, não existe
-uma diretriz que considere de forma global
esses dois setores. De outra parte, tanto o
Ministério da Educação, quanto o da Indústria e do Comércio, que tratam mais especificamente dos esportes e do turismo, possuem estruturas muito amplas e comatribuiç<ies variadas, em detrimento de uma. es-
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pecialização que buscamos com .a presente
iniciativa.
No tocante ao turismo, segundo o Ministro da Indústria e do Comércio, este poderá
vir a ser, em breve o maior gerador de divisas no Brasíl, porqu.anto, conforme estlmativas da EMBRATUR, a partir de 1985,
teremos um saldo positivo, na conta, da
ordem de 3 bilhões de dólares anuais.
Entretanto, ,para que essas estimativas se
concretizem necessá:rio se faz um maior empenho do poder público, para que tenhamos
uma infra-estrutura, tanto no plano interno quanto no externo, capaz de atender à
demanda que se pretende criar.
O turismo, no pais, tem condições para
crescer quantitativamente.. mas são gr.andes
os esforços a serem empreendidos, a fim de
que o fator qualidade não fique relegado a
um segundo lugar.
O mesmo ocorre em relação aos esportes,
que igualmente apresentam imensos desafios a serem vencidos. Os benefícios da prática regular das -atividades físicas ainda não
chegam a todos os segmentos da população
brasileira, não só por problemas de natureza
sócio-econômica, :COmo também por dificuldades que comprometem a infra-estrutura
desportiva.
Outros paises já possuem Ministérios específicos para cuidar de cada um desses setore,s. Porém, dadas as nossas condições e
considerando sua inter-Telação, preconizamos a criação de um único Ministério para
tratar dos problemas dessas duas áreas, como a melhor forma de procur.ar resolvê-los,
eis que assim evitlllremos a pulverização de
recursos. ora fragmentllldos em órgãos espalhados em mais de uma Pasta.
Contamos, pois, com o apoio dos nobres
Pares para a transformação em lei do presente projeto.
Sa'a das Sessões, 1 de maio de 1983.
Iturival Nascimento.
PARECE1R DA COMISSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
O presente proj-eto de lei. de autorI.a do
nobre Deputado Iturival Na.scimento, pretende autorizar o Poder Executivo a criar
o Ministério doo Des-portos e do Turismo.
Diz a Justificação em trecho que merece
transcrição:
"Os dois setores, que pretendemos unir
em um único Ministério~ são de extrema
importância para o País, lJOis dizem diretamente com a saú-de da população,
através -da prática de ativid.ades fisicas
e o Jarer, contribuindo, por outro lado,
de forma relevante para a. economia,
não só eom a criação de empregos direta
ou indiretamente ligados aos respectivos setores, como também como gerados de dívisrus."
l!: o Relatório.
n - Voto do Relator
Tem sido praxe desta COmissão de COIlStituição e Justiça 'aceitar '<lo tramitação de
projetos mer.amente autorizativoo, como o
que agora é submetido à nossa apreciação.
Face ao exposto, voto, pela constitucionalidade, juri-dicida.de e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.O 952, de 1983.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 1983. Nilson Gibson, Relator.

fiI - Parecer da Comissão
A C{>missão de Constitulção e Justiça, em
reunião ode sua Turma "A" realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela constitucionali-dade, juridicidade e técnica legislativa do
Pro}eto de Lei n.O 952/83, nos termos do
pa:recer do Relator.
Estiveram presentes 00 Senhores Deputados: Brabo de Carvalho, Vice-Presidente,
Valmor Giavarina, José Melo, Elquisson Soares Nilson Gibson, JoacU Pereira, Gomes
da 'Silva, Guido Moesch, Leorne Belém, Gorgôn!o Neto, Luiz Leal, Raymundo Asfora,
Osvaldo Melo, Gerson Pe·res, Roncon Pacheco, Jorge Arbage, José Tavares, Hamilton
X,avier.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 1983. Brabo de Carvalho, Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Nilson Gibson,
Relator.
REQUERIMENTO DE AUm:alNCIA
Df. n." 66/83

Brasília, 9 de ag':J'sto de 1983.
A Sua Excelência o senhor
Deputado Flávio Marcíllo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Sr. p·residente,
Em atendimento a deliberação unânime
deste órgão, em reunião realizada hoje, solicito a V. Ex.R seja ouvida a Comissão de
Esporte e Turismo wbr,e o PJ:'Oj eto de Lei
n.O 9502/83 - do Sr. Iturival Nascimento que "dispõe sobre a criação do Ministério
dos Desportos e do Turismo".
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex.R protestos de consideração e apreço.
_ Bonifácio d'e Andrada, Presidente.
PARECER DA COMISSAO
DE ESPORTE E TURISMO
I _ Relatório
A douta ComissãO' de Constituição e Justiça -após manifestar-se favoravelmen~,
sólicitou em atendimento à deliberaçao
unânim~ de seus membros, que este órgão
se manifestasse também a reseptio do proito em referência, apresentado pelo ilustre
Deputado Iturival Nascimento, dispondo sobre .a criação do Ministério dos Desportos e
TUTismo uma vez que, por força de distribuição, Seu mérito 'Bstava deferido à Comissão de Educação e Cultura.
Estabelec:e '<lo proposição que caberá ao
Ministério em questão a 'Coordenação e execução da PoUtica Nacional de Educação Fisica e Desportos e do Turismo, comprendida como tal "a atividade decorrente de todas as iniciativas ligadas às áreas de esportes e de turismo.. quer originárias do
setor público ou privado, iooladas ou coordenadas entre si".
.
Em bem fundamenta-da justificação, salienta S. Ex.a que "os órgãos que tratam
tanto de um setor, como do outro, pertencem à :estrutura de ma.is de um Ministério.
Ademais, não obst.ante a legislação em vigor e a política adotada paro. estimulá-los,
não existe uma diretriz que considere de
forma global tesees dois setores. De outra
parte, tanto o Ministério da Educação,
quanto o da Indústria I€ do Comércio, que
tratam maís especificamente dos esportes
e do turísmo, possuem estrutuMS muito
amplas e com atribuições variadas, em detrimento de uma. especialização qUie ,buscamos coma pr-esente iniciativa....
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Aduz ainda que "dadas as nossas condições e oonaiderando sua inter-relação, preconizamos a eriação de um único Ministério para tratar dos problemas dessas duas
áreas, como a melhor forma de procurar
resolvê-los, eis que assim evitaremos a pulverização de recur.soo, ora frogment3ldos em
órgãos espalhados em mais de uma Pasta".

n - Voto do Relator
A criação na Câmara desta ComIssão, à
qual temos a honra de integrar, é 'POr si
uma demonstração da importâncI.a que esses
dois setores vêm alcançando no Pals, talvez até nos atreveríamos a dizer, tardiame~te, haja vista o exemplo dos paises
adiantados onde tanto OS desportos, como
o turismo Óeupam lugares de destaque, pelo
que representam para a cultura e a economia de seus povos.
O nobre parlamentar da bancada goiana
teve em boa hora, a iniciativa de 'apTesentar ~ proposição em exame. Com efeito, a
criação na es,era do Executivo de um único
Ministério para tratar dos assuntos relacionados com despontos 'e turÚlmo é medida
altamente relevante. li: hora de o Governo
se conscientizar da necessidade de incentivar de forma ordenada e permanente esses
setores, principalmente quando tanto precisamos de divisas. A Espanha - apenas
para citar um exemplo - bem demonstra
como a "indústria sem chaminés" pode
contribUir para o eq~librio do balançO de
pagam1entos.
Nosso voto é, pois, f·avorável à aprovação
do projeto.
Salada Comissão,
de agosto de 1983.
- José Moura, Relllltor.

m-

Parecer da Comissão

A Comissão de Esporte e Tummo, em
l"eunião ordinária realizada em 22 de março
de 1984, aprovou, por unanimidade o parecer do Relator. Deputado José Moura, favorãvel ao Projeto de Lei n.O 952/83, que
"dispõe sobre a criação do Ministério dos
Desportos e do Turismo".
Compareceram os senhores Deput3ldos:
Marcio Braga, Roberto Rollemberg, Oly
Faehln, Ibsen Pinheiro, José Moura, Aécio
de Borba, Hélio Manhães, Luiz Henrique,
Manoel Ribeiro, Heráclito Fortes, Milton
Reis e ElqUisson Soares.
Sala da Comissão 22 de março de 1984. Mareio Braga, Presidente - José Moura,
Relator.
PARECER DA COMISSAo DE
EDUCAÇAO E CULTURA
PARECER VENCEDOR
I e 11 -

Relatório e Voto do Relator

O Projeto de Lei n.O 952/83. de autorI.a
do ilustre Deputado Iturival Nascimento,
dispõe sobre a criação do Ministério dos
Desportos e do Turismo e, pelo seu cunho
autroizativo, deixa a éritério do Poder Executivo a Instalação do :reJ.lerido órgão, fixando normas básiCllB para esse fim.
Ao examinarmos a matéria, à luz do parecer do Relator, Deputado Oly Fachln,
detectamos visível incongruência entre o
espirito do projeto dtl lei e o disposto no
art. 6.0 , cujo teor foge Itotalm'Cnte ao principio autorizativo.
Para que a matéria prospere nesta Casa,
preserv-ando o seu conteúdo bãaieo, propomos seja suprimido O art. 6.0 , aprovando-
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se, na íntegra, os dema1B dispositiv6S eonstantes do projeto.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1984.
- João Faustino, Relator Designado.
PROJETO DE LEI N.o 952/83
"Dispõe sobre a criação do Ministério
dos Desportos e do Turismo."
- Suprim'll-ae o art. 6.°, renumerando-se
os demals.
Sala da Comisão, 27 de junho de 1984. João Faustlno, Relator Designado.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em
sua ;reunião oroinária, realizada. em 27 de
junho de 1984, opinou pela Aprovação, com
uma 'emenda supressiva. do projeto de Lei
n.o 952/83, do Sr. Ituriv'al Nascimento, que
"Dispõe sobre a criação do Ministério dos
Desportos e do Turismo", nos termos do voto
do Sr. João Faustino, designado relator do
parecer vencedor. O parecer favorável do
Deputado Oly Fachln passou a constituir
voto em Separado.
Estiveram presentes os senhores Deput3ldos R.ômulo Galvão, Presidente; João
Faustino, Francisco Dias, Irma Passoni, João
Herculino, Arildo Teles, Jonathas Nunes,
StéUo Dias. :Flerreira Marttns, Oly Fachln,
Tobias Alves, Francisco· Amaral, Carlos
Sant'Ana celso Peçanha, Wall Ferraz, Darcílio Ayrés, Nelson Aguiar e Márcio Braga.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1984.
- Rômulo Galvão, !Presidente - João Faustino, Relator Designado.
EMENDA SUPRESSINA ADOTADA
PELA. COMISSAO
- Suprima-se o artigo 6.0 , renumerandose os demais.
Sala doa Comissão, 27 de junho de 1984. RômuIo Galvão, Presidente - João Faustino, Relator Designado.
VOTO EM SEPARADO DO SR.
OLY FACHIN
I - Relatório
A criação pelo Poder Executivo, do Ministério dos DeBPQrtos e do Turismo, é intenção manüesta no presente projeto de
lei, de autoria do Deputado Iturival Nascimento.
A fim de atingir esse objletivo seriam
aglutin3ldws todas as atividades públicas e
privadas das áreas de desporto e lazer sob
a égide do novo órgão, o qual, dessa maneira, proveria a Política Nacional ?e Educação Física e Desportos e do Tunsmo.
Também: seriam tr·an,sferfdos para a órbita do novo ministério os recursos materiais humanos e ·flnanceil"OS di&semin3ldOS
atra~és dos Ministérios da Educação e CUltura e da IndÚBtria e comércio, incumbidos
atualme'11te da coordenação e execução dessas atividades.
As Comissões de Constituição e Justiça e
de &lporte e Turismo, em suas respectiv.as
jurisdições, manifestaram-se a favor do
projeto, cabendo-nos - juntamente com a
Comi&sãO de Finanças, que se pronunciarã
a seguir - coadjuvar no exame do mérito.
De fato, parte da. matéria envolvida a área desportiva - está suboroInada, a
nív'el federal. ao Ministério da Educação e
Cultura, atribuindo-se ao lazer, não obstante sua fInação a ministério da área. econômica, iml)Ortante papel na saúde física e
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mental das populações, não s'e desprezando
seu valor cultural.
Nestas condições, seria recomendável a
fusão desses segmentos de saúde, cada vez
mais requisitados pela sociedade moderna,
e sua edificação sob o comando de um
único órgão da administração direta.
Além disso, a estrutura 00 Ministério da
Educação e Cultura tem sido freqüente- .
mente responsabi1lz3lda pela ineficácia do
órgão ·na COiIldução de suas inúmeras e ~
versLfic3ldas atividades, a saber: educaçao,
cultura, educaçãO flsica e desportos, patrimônio histórico. cinema, artes, música etc.
sem considerarmos a variedade de vínculos
administrativos que envolvem todas essas
atividades, contribuindo também para a esclerose ministerial.
A descentralização proposta se nos afiguraalvissareira sob o aspecto administrativo, porque pode contribuir poderosamente
para a melhoria dos padrões fíSicos da população brasHeilra, além de projetá-la em
novas bases no cenário mundial, dado o
caráter político representad'l> pelas vitórias
desportivas nas últimas décadas. Hoje, ser
potência des;portiva é condição "sine qua
non" para que a nação seja considerada
dese'11volvida, civillz3lda.
11 -

Voto do Relator

Nosso posicionamento é pela aprovação
do Projoeto de Lei n.o 952, de 1983.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1984.
- Oly Fachin.
PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS
I -

Relatório

O presente projeto ,de lei, de autoria dq .
nobl"€ Deputado Iturival Nascimento, in.?
tenta autorizar o Poder Executivo a criar
o Ministério dos Desportos e do Turismo.
2. Justificando, o autor alega: "Os dois
setores, que pretendemos unir 'em um único
Ministério, são de extrema importância
para o País, pois dizem diretamente com a
saúde da população, através da prática de
atlvid·ades físicas e do lazer, contribuindo,
por outro 1000, de forma relevante para a
economia, não só com a criação de empregos direta ou indiretamente ligados aos
respectivos setore.s, como também como geradol"es de divisas".
3. E acrescentou: "Outros paises já possuem Ministérios específicos para cuidar de
cada um desses setores. Porém, dadas as
nossas condições e considerando sua interrelação, preconizamos a criação de um único
ministério para tratar dos problemas dessas
duas áreas, como a. melhor forma de procurar resolvê-los, eis que asosim evitaremos
a pulverização de recursos, oraf,ragmentados em órgãos espalhadOS em mais de
uma Pasta."
4. Ao apreciar ao matéria, a ComissãO
de COnstituição e Justiça opinou unanimemente pela cOnstitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, nos termos do parecer
do relator.
5. Em atendimento a deliberação unânime do supracitado colegia.do, foi soliCitada ao Presidente desta eMa (pedido posteriormente deferido), a manifestação da
Comissão de Esporte e Turismo. Este órgão
técnico' igualmente aprovou, por unanimidade, o parecer do relator favorável a.o projeto.
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6. A Comissão de Educação e Cultura
opinou pela aprovação, com uma emenda
supressiva, do Projeto de Lei n. o 952/83.

Justificação

Determina que o IAPAS firme acordos com os municípios devedores permitindo que essas dívidas sejam pagas
até 60 (sessenta) meses, sem juros e
correção monetária; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica .legislativa, com emenda; e, das
Comissões de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, pela aprovação, com
adoção da emenda da Comissão de
Constituição e Justiça.
(Proj€to de Lei n.o 955, de 1983, a
que se referem os par€ceres.)

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUl'ÇAO E ITUSTIlÇA

8. Elevado em Lei o Projeto n.o 952,
de 1983, teremos concorrido elogiavelmente

para o desenvolvimento de dois importantes setores: esportes e turismo.
9. Acrescentamos, que o diploma legal
consecutivo não ,afetará, negativamente, as
finanças públicas por trotar-se de proposição meramente .autorizativa.
fi -

iVoto do !Relator

Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto, com ·a acolhida da emenda
supressiv:a adotada pela Com1&são de Educação e Cultul1a.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 1984.
Luiz Leal, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 7 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela aprov,ação, com adoção da emenda da Comissão
de Educação e Cultura, ,do Projeto de Lei
n.o 952/83 - do 81': Iturival Nascimento nos termos do parecer do relator, Deputado
Luiz Leal.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz !.leal, Presidente; Agnaldo Timóteo, Vice-presidente; Sérgio Cruz, José
carlos Fagundes, Luiz Baeearini, Renato
Johnsson, Nyder Barbas,a, Ibsen de Castro,
Fernando Magalhães, Luiz Sefair ~ Walmor
de Luca.
Bala da Comissão, 7 de novembro de 1984.
- Agnaldo Timóteo, Vice-Presidoote no
exercicio da PresLdência - Luiz Leal, Relator.
PROJETO DE ·LEI N.O !}55-A, DE 1983
(Do

sr.

Juarez Bemardes)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social lAPAS - obrigado a firmar acordos com
os municípios devedores, permitindo que as
dividas existentes .sejam pagas em até 60
(sessenta) meses, sem juras e correção monetária.
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
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Prefeituras estão em débito com o
IAPAS, que é (} órgão 3Jrreca&ador da
previdência social. Em Goiás, um dos
iEstados mais sacrificados da Federação,
lWhando 00 quase em estado de insolvência, essa percentagem se 'eleva a

Dos 4.019 municípios existentes em todo
o País, segundo se sabe, 80% das Prefeitu-

ras estão em débito com o IAPAS, que é o
órgão arrecll!dador da PrevidêncLa SOcial.
Em Goiás, um dos Estados mais sacrificados da Federação, ach:mdo-se quase em estado de insolvência, essa percentagem se
eleva a 90%.
Essa.s dividas, no decorrer do tempo, se
elevam assUlStadoramente em rozão da cobrança de juros e correção monetária.
se aquele Instituto :resolver executar essas
dívidas, certamente a penhora irá incid1r
sobre as transferências que 6 União e os
Estados repassem mensalmente para os
municípios.
Se lsto vier a ocorrer, significará a falência absoluta daquelas circunscrições administrativasautônomas, que deveriam ser
bem aquinhoadas na <Jiscriminação das rendas públicas, recebendo maior soma de recursos, com que possam prover a realização
de seus negócios e a execução dos seus
serviços.
No Estado de G<Jiás, por exemplo, que
temos a elevada honra de representar, div€r.sos municípios com vocação industrial
estimulam a indUlStrialização através de incentivos.
A partir de 1970, o 'Governo estadual, juntamente com os Prefeitos municipais, implantou quatro distritos industriaís no Estado, quais sejam, o de Anápolis, Rio Verde,
Itumbiara e Al'aguaina. Objetivou com isso,
estimular a vinda de investidor€S externos
e uespertar internamente os investidores em
potencial, benefidando ·a pequena e a média empresa.
Além do mais, a Fundação IBGE dividiu
o Estado em 16 Mieror,regiões Homogêneas,
segundo suas e.aracterísticas ffsl.co-goográficas, compondo-se de 221 municípios.
São essas, em sintese, as razões que nos
induziram à apresentação deste projeto de
lei para evitar o caos iminente na forma da
execução das dívidas atl:1avés do IAPAS.
Como é notório, há um consenso geral de
que se deve fazer uma reforma tributári&
para fortalecer financeiramente os municípios, providência esta que ainda demorará dois anos.
Enquanto se aguarda esta providencial
iniciativa, é necessário a.gir rapidamente
para socorrer aqUlelas células-mater da federação.
Contamoo, p3'l13 ,sua aprovação, com O<
apoio dos eminentes Pares.
Sala das Se.ssões,
. - Juarres
Bernardes.

7. Em face do que preceitua o § 8.0 , do
art. 28, do Regimento Interno desta Casa,
deve este órgão técnieo manifestar-se so·bre a propositura.

-

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I -

Relatório

Vem ao crivo deste órgão Técnico o Projeto de Lei n.O 9áá/83, de autoria do nobre
Deputado Juarez Hernardes, que obriga o
Instituto de Adminístração da PrevLdência
e Assistência Social - IAPAS a firmar
acordos com os municípios devedores permitindo que as dívidas existentes sejam
pagas em até .sesoonta meses, sem juras e
correção monetária.
Justificando a. proposta, diz o autor:
"Dos 4.019 municipios existentes em
rodo o Pais, segundo se sabe, 00% das.

90%.

Essas dividas, no decorrer do tempo,
se elevam ·assustadoramente em razão
da cobrança de juros e correção monetária.
Se aquele Instituto l'eoolver executar
e.sosas div1das, certanwnte a penhora irá.
incidLr sobre as transferências que a
União e os Estados repassam mensalmente para os municipios."
l!: o relatório.
fi -

Voto do Relator

O exame que este órgão Técnico deve
proceder, quanto à constitucionalidade< e
juridicidade, oonsiste em verificar se (} projeto ofende expresso texto da Lei Política
'6, ainda, se está conforme as normas que
regulam a feitura das leís.
Constato que não há ofensa a texto constitucional expresso e que, outrossim, achase a proposição obediente às disposições de
que cuida o art. 8.°, item XVII, alínea b
(competência legislativa da União), o art.
43 (atribuições do Congresso Nacional) e
art. 56 (competência concorrente quanto à
iniciativa).
.
A manifestação de mérIto, isto é, se existe interesse na díspensa dos juros e da
corrnção monetária, será proferida pelas
demais Comissões a que o projeto foi di~
tribuido.
Entendo. quanto à técnica legislativa, que
se deve substituir o termo "obrigado" por
"autorizado': é que o rAPAS deverá estudar
cada' caso a fim de saber a capacidade do
MuIiicípio para honrar o ;parcelamento previsto.

Face ao exposto, sou pela aprovação do
Projeto de Lei tIl.O 955/83, que é constitucional e jurídico, estando lavrado em boa
técnica legislativa, com a anexa emenda.
Saia da Comissão, 16 de agosto de 1983.
- Armando Pinheiro, Relator.
EMENDA

PROJErO DE LEI N.o955/83
Substitua-se, no art. 1.0 do projeto, o ter"obrigado" por "autorizado".

mO

Sala da Comissão, 16 de agosto de 1983.
- Armando Pinheiro.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "A" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridieidade e técnica legislaiva, com
emenda. do :Projeto de Lei n.O 955/83, noo
termos do parecer do relator.
Estivaram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Braba de Carvalho e Leorne Belém, VicePresidentes; Aluízio Campos, Jorge Medauar, Nilson Gibson, WagneiL" Lago, Armando Pinheiro, Raimundo Leite, Gomes da
Silva, Ademir Andrade, Valmor Giavarina,
Joacil Pereira, Jorge Carone, João OUnha,
José Melo, José TavaiL"€S e Ronaldo Canedo.
Sala da Comissão, 16 de agosto de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente - Armando PinheIro, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA C'OMIsSAO
substitua-se, no art. 1.0 do projeto, o termo "obrigado" por "autorizado".
Sala da Comissão, 16 de agosto de 1983.
_ Bonifácio de Andrada, Presidente - Armando Pinheiro, Relator.

W'edekin, Mário de Oliveira, Osmar Leitão,
Adhemar Ghisi, Ronaldo Canedo e Djalma
Bom.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1984.
- Luiz Dolcl, Presidente - Fernando
Cunha, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
TRABALHO E LEGISLAÇAÓ SOCIAL

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS
I _ Relatório

Relatório
Com o projeto em exame, pretende seu
ilustlle .autor, Deputado Juarez Bernardes,
que o IAPAS firme acordos com os munleipios devedores, no objetivo de que as dividas em, atraso sejam pagas até 60 (sessenta) meses, sem juros e correção monetária.
.
2. Em lSeus argumentos, sustenta S. Ex.a
que, s6 em Goiás, um dos Estaüos mais 81l.crificados da Federação. e do qual é repreaentante, o débito cem o lAPAS eleva-se
a 90% (noventa por cento), enoontl'ando,
dessa forma, em situação de insolvência.
S. E remata:
se aquele Instituto resolver executar essas
dividas, certamente significará a falência
absoluta, eis que a penhora irá incidir soobre as transferências que a União e os Estados repassam mensamente para os mU~
nicipio3.
4. Havendo a douta Comissão de Constituição e Justiça apreciado a matéria sob
os ,aspectos constitucionais, jurídicos e de
técnica legislativa, a esta Comissão üe Trabalho e Legislação Social cabe o exame do
mérito.
5. Tralilt-se de socorrer as nossas comunas hOÍ'e tão pobres e sacrificadas que desejam honrar seus compromissos junto à
Previdência SOCial.
6. l!J vital que se atenda a esse clamor,
poJs não se cinge apenas a um municipio,
o que nos dá uma idéia global de que o
problema existe e precisa de solução.
7. Estamos 'em que a medida é benéfica
às partes, não só ao IAPAS, por propiciarlhe condições de recolher o que é devido,
mas também à.s comunas, que, não podendo saldar suas dívidas já, encontram no
parcelamento alvitrado o meio adequado de
fazê-lo, sem comprometimento maior de
sua administração de quase insolvência.
8. O projeto quer ser fiel à Lei e, conaequentemente, á :realidade prew.denc1árIa.
Merece, pois, nosso acolhimento.
I -

11 -

Quarta-feira 5

DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1984

Voto do Relator

Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do projeto, nos termos da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala da Comisão,
de
de
1983. - Fernando CUDha, Relator.
III - Parecer da Comissão
A Comissão de Tra-balho e Legislac;ão aoeial, em reunião ordinária .de sua Turma
"A", realizada em 17-10-84, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei
n.O 955/83, nos Itermos do parecer do Relator com a Emenda da Comissão d'e Constituição e Justiça.
Estiveram presentes 00 Srs. Deputados:
Luiz DUlci, Presidente; Francisco Amaral,
Bebastião Ataide, Cássio Gonçalves, Nelson

Pretende o nobre Deputado Juarez Bernardes, com a presente lniciativa, determinar que o lAPAS firme acordos com os
munlcipios devedores permitindo que essas
dividas sejam pagas em até sessenta meses. sem juros e correção monetária.
Diz o autor, na justificação:
"Dos 4.019 municípios existentes em
todo o Pais, segundo se sabe, 80% das
PrefeIturas estão em débito com o
IAPAS, que é o órgão arrecadador da
previdência. social. Em Goiás, um dos
Estados mais sacrificados da Federação,
achando-se quase em estado de insolvência, essa percentagem se eleva ar
90%.

.

Essas dívidas. no decorrer do temptl,
se elevam assustadoramente em razão
da cobrança de juros e correção monetária.
Se aquele Instituto resolver executar
lCSSas dividas, certamente a penhora
irá incidir sobre as transferências que
a União e os Estados repassam mensalmente para os munlcipios.
se isto vier a ocorrer, significará a
falência absoluta daquelas Oircunscrições administrativas. autônomas, que
deveriam ser 'bem aquinhoadas na discrimin~ das rendas públicas, recebendo maior soma de recursos, com que
possam prover a r~lização de seuS' negócios e a execução dos seus serviços."
A douta Comissão de Constituição e Jusftiça opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa do projeto, com emenda, nos termos
do parecer do relator, Deputado Armando
Pinheiro.
Na Comissão de Trabalho e Legislação
Social a proposição foi aprovada, por unanimidade, dle acordo com o parecer do relator, Deputado Fernando Cunha.
l!J o relatório:
II _ Voto do Relator
O projeto sob exame beneficia os Municípios devedores do IAPAS, sem prejudicar
a Previdência Social. Ambos sairão ganhando com ,a aprovação da medid'8. proposta. O pagamento parcelado da divida é
uma providência justa e oportuna.
Não hawrá, portanto, repercussões negativas para os cofres da Previdêneia Social.
Conseguintemente, opino pela aprovação
do ProjetO de I,.ei n.O 955, de 1983, com a.
Emenda da Comissão de Constituição e Ju.stiça.
.
l!J o voto.
SaIa da Comissão. 19 de nOVlembro de 1984.
- Irajá Rodrigues, Relator.

m - Parece!r da. Comissão
A Comlissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro
de 1984, opinou, unanimemente. pela aprovação, com adoção da emenda da Comis-

158~9,

são de Constituição e Justiça, do projeto
de Lei n.O 955/83 - do Sr. Juarez Bemardes - nos termos do parecer do relator,
Deputado Irajá Rodrigues.
Estiveram presentes os Senhores DepuItados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de 1301"00, Vice-Pre'sidente5;
José Carlos Fagundes, Luiz Baecaríni, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de Cas-·
tro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christovam Chiaradia e Luiz Sefalr.
Sala da Comissão, 21 de noven+bro de
1984. - Lubr; Leal, Presidente - Irajá R0drigues, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 1.021-A, DE 1983
(Do

Sr. LéIlo Souza)

!Revoga o Deereto-Iei n.O 1.183, de 112
de julho de 1971, restabelecendo a autonomia do Município de Roque Gonzales, no Estado do Rio Grande do Sul
e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e,
1ustiça, pela constitucionalidade, juridieidade e técnica legiSlativa; e, da Comissão de .segurança Nacional, pela
aprovação.
(Projeto de Lei n.o 1.021, de 1983, a
que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decreto-lei n.o
1.183, de 22 de julho de 1971.
Art. 2.° O Tribunal Regional Eleitoral
fixará data para eleição do Prefeito e Vice-Prefeito, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da pubIlcação desta lei.
Art. S,.o Os mandatos do Prefeito e do ,
Vice-Prefeito eleitos expirarão em 31 de dezembro de 1988.
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data
da sua pubIlcação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em
costrário:
Justificação
Aplicam-se ao caso de Roque Gonzales as
mesmas razões pelas quais batem-se os democratas em prol do pleno restabelecimento
ida aUitonomria muni~pal. Salvo para os
áulicos do regime imposto em 1964, a ninguém mais satisfez o deslavado argumento
da segurança nacional, acionado para pi'ivar o cidadão do elementar direito de escolher Prefeito e Vice nos municípios fron,teiriços.
Um aranzel de estapafúrdias razões foi
armado para encobrir o mal disfarçado preconceito contra a eleição. De fato, está plesamente demonstrado que a eleição do Prefeito e do Vice confere aos escolhidos muito mais legitimidade e autoridade para gedr os interesses de um dado mulllcípio do
que a simples nomeação.
.
A nomeação será sempre uma intromissão, feita graças à, usurpação do elementar
direito assegurado a qualquer cidadão de
intervir na sua comunidade, através da eleição feita para constituir o poder público
municipal
A prátiea demonstrou que, longe de atender a supostos interesses da segurança nacional, esse execrável processo acabou por
substituir o povo pelo Diretório Municipal
do Partido do Governo que, em cada localidade dessas, arvorou-se em juiz dos interesses e das conveniências municipais.
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Por trás das falsas razões do interesse
da segurança nacional, escondeu-se o maquiavelismo partidário dos homens do GoiVerno. A tranqüilidade administrativa (como se a eleição fosse fator de perturbação... ), o melhor relacionamento com o Estado e com a União eos anunciados investimentos maciÇOS a cargo do Governo Federal, tudo não passou de mero engodo.
Esses municipios, mais do que quaisquer outros, estão padecendo o grave mal da falta
de recursos para resolver rotineiros problemas da administração.
O tônico da vida politico-administrativa
.0.0 municípío e a eleição para Prefeito. Sem
es.sa disputa cívica, que movimenta os brios
l<ivicos da cidadania, ocorre .a.patia, desinteresse e acomodação.
Ademais, impor-sees.se rebaixamento civico exatamente em cima de municípios
forjados graças ao patriotismo dos que eS
gaçaram nossas fronteiras fisicas, constitui uma ofensa irreparável. Pr,ecisamente
:na fronteira com o estrangeiro é que o sentimento nacionalista aflora com mais vigor
l~ seeXierce wm mais tenacidade.
Por isso, está na hora de devolver-se .ao
povo de Roque Gonzales o direito de eleger
illeu Prefeito e seu Vice-Pref,eito, sem que
i.sso envolva qualquer risco para a segurart!,a nac,ional.
Roque Gonzales, criado pela Lei n.05 .134,
de 7 de dezemlbro de 196·5,' originário de
Cerro Largo, engastado na denominada microrregião colonial de Santa Rosa, completará, neste ano, dezoito anos de fecunda
,existência. Coma população oscilando em
1iOrno de dez mil pessoas e um colégio 'eleitoral de 4.505 'eleitores, tem no setor pri~nário da economia o seu forte.
Fiel ao compromisso politico do PMDB,
apresenta-se o projeto de lei, visando a
I'estauração da autonomia municipal. O povo de Roque Gonzales precisa libertar-sé
(lesse gravame, a fim de retomar, com en,tusiasmo e vigor ,a luta em prol dos, reais
Interesses do histórico municipio.
Sala das Sessões, 13 d'e maio de 1983. I.éJio Souza.

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I -

:I!l dito na justificativa:

"Aplicam-se ao caso de Roque Gonzales as mesmas r.azões pelas quais batem-se os democratas em prol do pleno restabelecimento da autonomia municipal. Salvo para os áulicos do regime imposto em 1964, a ninguém mais
satisf·ez o deslavado argumento da segurança nacional, acionado para privar
o cidadão· do elementar direito de esc01her Prefeito e Vice-Prefeito nos municipios fronteiriços.
Um aranzel de estapafúrdias razões
foi armado para encobrir o mal disfarçado preconceito contra a eleição. De
fato, está plenamente demonstrado que
a eleição do Prefeito e do Vice confere
aos escolhidos muito mais legitimidade e autoridade para g.erir os interesses de um dado municipio do que a simples nomeação."

PEeRE'fO-LEI N.o 1.U!3,
DE 22 DE J1]LHO DE 1971
Declara d~ interesse da S~lllUrançã

iNacional, nos termos do art. 15, § 1.°,
alínea "b", da Constit~ção, o 'Município
de Roque Gonzales, do Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das
a,tribuições que lhe confere o art. 55, !j;em
I, da Constituição, decreta:
I
AIt. 1.0 !É declarado de interesse da Segurança Nacional, par!1 os efeitos do art. 15,
§ 1.0, alísea b, da COnstituição, o Município
de Roque Gonzales, do Estado do Rio Grll.nde do Sul.
.
Art. 2.° Ao Município referido no artigo
anterior, aplica-se o disposto nos .arts. 2.°,
3,0, 4.°, 5.0 e seus parágrafos, da Lei n.o
5.449, de de junho de 1968, com a redação
'dada pelo Decreto-lei n. 560, de 29 de abril
de 1969.
Art. 3.° Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971; 150.0 da Independência e 83.° 'da República. - EMÍ!1IO G. MItilDICI -

iUired~Bm;aid.

É

o relatório.
11 -

PARECER DA COWSSAO DE
SEGURANÇA NACIONAL

Relatório

Através do presente projeto de lei, o nobre Deputado Lélio Souza pretende excluir
\> município gaúcho de Roque Gonzales
dentre aqueles que sofrem restrição em sua
autonomia, em virtude de ter sido declarado de interesse da segurança nacionaL

M

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR
.

Dezembro de 1984

Voto do Relator

Em mais de uma oportunidade, esta Comissão ·entendeu ter o Deputado legitimidade para apresentar projeto excluindo municipioda declaração de ser do interesse
da segurança nacional, ,aprovando judicioso
Parecer, elaborado pelo nobre colega Leorne Belém.

A matéria é da competência legislativa
da União, podendo ser editada lei ordinária pelo Congresso Nacional, a ser poste- riormente apreciada pelo Congresso Nacional.
FaCe ao 'exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e bOa t-cnica legislativadeste Projeto de Lei n.O 1.021, de 1983.
Sala da Comissão,
Sérgio Murilll, Relator.
Parêcer da Comissio
A Comissão de COIWtituiç:ão e Justiça, em
r.elliIlJião Ol1CÜnária: de sua 'I1uJrm'a "A" !l."ealizllJda hoje, opinou llII1ll.nIDtemente pela cons:tttucron~, jurildlcid.ade e técndca legisJJwti'V'a do Projeto de Lei n.O 1.021/83, nos
temnos do pal11eC,er do relator.
Estívemm :pJ:!eSenves os Senhores Depuv!lIdos: LeoI'llle Belém, Presidente; Gorgõnio
Nero, Vioe'-Presidenve; Afrísio Viewa Lima,
Bondfáciode Andrada, Djalma Bessa, Ernani Satyro, Gerson Peres, Guido. Moeseh,
Jorge AxbaJge, 'Nilson Gibson, Osvaldo Melo,
Brabo de Carvalho, João Gilbe:rto, José
Melo, Plínio Martins, Raimuntio Leite,
Séingio MuriJ.o, ValJmor Gravarlna, Matheus
Schmidt, Oelso B.ar.ros e Gomes da Silva.
Sala da Comissão, 21 deagooto de 1984. i.oome Belém, Presi'liente - Sérgill Murilll,
R'el·aItor.

I -

Relatório

O Proj,ertJo de Dei n.O 1.021, ·de 1983, do
emmente DBiPuta.do Léldo 8ou21a, visa I!ooti.,.
tuira ~~be.roode politíro-ad.ministrativa do
MunicÍ!Pio de Roque G<mzaJes,considerado
de í:nJtet!esse da Seg.urança Nacionai.
O Autor considera que: "O tônico da vid,a
políJtico-~ministraJtiva do municipto é :a
eleição ipaJro. p.r.e1ieito. Sem eSsa diSlPuta civi'Ca, que mOlVimen1Ja os b!1ios cívicos :dJacidadania, OCIQil"l"e .a{Patia, desinteresse e MOmodação.
Ademais, impOT-se esse rr:ebaixameil1Jto· civiJco eXia1íam.enrte 16m oima de municipios
forjados gvaÇla:s !lliO pa1lri;otismo dos que esgaça;ram. nQSlS'!llS fronrteia'as físicas, constitui
uma ofensa ilrrepa;rável. Piz'lecisamente na
fronroeira com 1() esw!lID!gleiro é que o sentdm'ento iI1JacionaliJ!lta 'aflora com maLs viglOir e
se eXiCOl.'iC;ecom mais tenacidade.
Por !isso, está na h:oir.a de deviOlver-:lle ao
PO'VIO de Roque Gonzala<l o direito de ,elege:r
seu Preof'eito e seu ViCle-Poof.ei1xl, sem que
isso env,olva quaJ1quex risco para a seguran"
ça n!llCiJona:l."

n -

Voto do relator

A emam.e$pação políJtico-administrativaé,

l.1ea:1mente., a meva da unanimidade idos habitanves dos municí,pios penalizados com a
l'ei de Segur.a!l1ça Nacional, '\"ez qUie na
maiooila deles, ilIIa.tX:lU-se de um ,alto de força,
em que intereSSJes inconf-ess()s devam motivação pa;ra a sua ·lmteil:a ·administrativa. Roque GOnzailies está enime os municípios cuja
nomeaçÍÍJo m<fu:eta dos seus administradores, já lIlJãio -tem o menor sentido lógico e
n~ mesmo é idesejalCla ,por sua ~o'PuIação
que quer, e!a própria, elegier ·awavés do voto
liV'l"e e sobe.vMlJO, o seu pref·eiw e o vQ'Cepref€dto.
As:sim., lConCOlXl:an:cLo ipLen:affi'e<J:tte com a
proposta. apresel1lbMia pelo ilustre DepUJtado
Léliio Souza, SlQlInOS pela sua wp;rovação.

:I!l 'O meu vOlto.
Sa,loa da ComissãiO, 28 de 11IO'Vembro de

1984. -

Gilson de Barros, Relator.

m -

In -

Parecer da Comissão

A Comissão de SeguDaalÇia Nacional, em

sua Reunião Ol1àinária do ,dia 28 de novembro ,de anil nov.ecenros e oiten<1la e quatr()"

op:ilIlou, 'lm!llOhnemente, pela a[)rovaçáo do
Projeto d:e Lei n.O 1.021/83, que "r.evoga o
Decreto-lJei. in.O 1.183, de 22 de julho de
1971, l"e3tabelooendo ·a au1JonomiJa do Município de Roque Gon2lales, no· Estado do Rio
Gl1ande .do Sul, e dá. outras providências",
nos !termos ·0.0 pa;recer do RJel'aJoor. Os Deputadoo Sebastião CUrió e ítalo OontivoiJaxam
a;peIl!a:s ''',P,e1a:s Conclusões".
Estiveram ipJ.1eSen!(;es os Senhores Deputados: Francisco RoH:embeTg (Presidente),
GiJ1son de Barros (RJel.ator), Farabulin1 Júmor, SebalStiãlO Curió, !ítalo Conti, Ja,cqués
D'01meUas e Ruben Figueiró.
SaJ!a da Comdssão, 28 de novembro de
1984. - Francisco Rollemberg, PIiesid:eIite
-

Gilson de Bl!.lTI;lS, Relatei.

Dezembro de 1984

PROJETO DE LEI N.o I.132-A, DE 1983

Sr. Paulo Marques)
Estende às prefeituras municipais os
(Do

benefícios do crédito mral institucionalizado pela Lei 0.° 4.829, de 5 de novembro de 1965 e dá outras providências, tendo pareceres: da Comissão de
ConstituiçáQ e JustiçaJ pela constitucionalidade, juridicidade e técnica. legislativa; e, das Comissões de Agricultura e Política Rural e de Finanças,
pela aprovação.
(Proj'eto de Lei n.o 1.132, de 1983,
tendo anexado {) de n.O 1.355/83, a que

se referem os pareceres.>
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 3.0 do Decr.eo-Iei n.O 784,
de 25 de agosto de 1969, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 3.0 Os benefícios previstos para o crédito rural pela Lei n.o 4.829,
de 5 de novembro de 1965, ficam extensivos:
a) às pessoas fisicas ou jurídicas que,
embora não conceituadas como "produ:or rural", se dedicam à pesquisa e
à produção de sementes e mudas melhoradas ou à prestação em imóveis
rurais de serviços mecanizados de natureza agrícola, inclusive de proteção
ao solo;
b) às Prefeituras Municipais, para
aquisição de máquinas e veículos destinados à abertura, construção e conservação de estradas vicinais;"
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O presente projeto é originado em preo-

cupações do ex-Deputado Nunes Leal.
Como é sabido, o ciclo de produção começa pelo plan tio, seguindo-re a colheita
e o transporte.
A Lei n.O 4.829, de 5 de novembro de
1965, instituiu o crédito rural, sistematIzando as modalidades de suprimento de recursos a produtores rurais e cooperativas.
Foi r.egulamentada através do Decreto n.o
58.380, de 10 de maio de 1966.
Indubitavelmente, uma das mais importantes fases da produção é o transporte da
lavoura para os armazéns ou para as estradas principais. Trata-se de medida de
caráter imediato que é empreendida por
meio das estradas vicinaLs, cuja conservação fica a cargo das Prefeituras Municipais.
Via de regra, as Prefeituras de munlcipios situados em áreas eminentemente
agrícolas se deparam com uma incontestável escassez de recursos, fato que lhes impossibilita a aquisição de máquinas e equipamentos destinados à manutenção das
vicinais. São obrigadas a recorrer ao crédito do FINAME, altamente sofisticado, de
difícil obtenção e altos juros, ou ao crédito direto ao consumidor, amortizável a
curto prazo e juros altissimos.
O Decreto-lei n. O 784, de 25 de agosto de
1969, que alterou dispositivos da Lei n.o
4.829, estendeu as operações de crédito
rural e os benefícios previstos para o crédito rural às pessoas físicas e jurídicas tiue
se dedicam à. pesquisa. e à produção de' 00-
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mentes e mudas, ou à prestação de serviços mecanizados de natureza agrícola em
imóveis rurais, inclusive serviços de proteção ao solo.
Essa extensão dos benefícios da Lei
n. O 4.829 a pessoas físicas ou jurídicas não
conceituadas como "produtor agrícola", representa o r.econhecimento de que esses
trabalhos complementares da produção
agrícola propriamente dita, isto é, o pre- paro de sementes e mudas e os trabalhos
mecanizados hoje indispensáveis à produção em alta .escala, a preços competitivos,
são importantes como plantar e colher.
Por que não considerar que a conservação e a abertura das estradas alimentadoras por onde deverá se escoar toda a produção agrícola, não é tão importante como
os trabalhos mecanizados d.e plantar e colher ou de proteção ao solo?
Por que não considerar que as Prefeituras Municipais, a cujo cargo está a conservação e construção dessas estradas, sejam classificadas na mesma situação de
pessoas fisicas ou jurídicas, que pe:Io Decreto-lei ·n.o 784 poderão beneficiar-se da
Lei n.O 4.829?
O que se pretende com o presente Projeto de Lei é exatamente conferir às administrações municipais a possibilidade de
contratação de mútuo em condições idênticas às que o Poder Público concede aos
agricultores para aquisição de máquinas e
equipamentos, já estendidos a pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços complementares à produção agrícola, especificados no Decreto-lei n,o 784.
Julgamos que- financiar uma Prefeitura
para aquisição de máquinas destinadas à
conservação e construção de estradas alimentadoras, que beneficiam a grande número de agricultores simultaneamente e
permitem o rápido escoamento da produção, reduzindo o risco das perdas ocasionadas pelas intempéries é muito mais eficiente do que financiar apenas o agricultor, pois virá complementar o trabalho das
máquinas que lhe são financiadas.
Restringir os empréstimos aos agricultores, estimulando-os a plantar, a colher,
a produzir mais, esq,uecendo-se de que o
transporte do que foí produzido é um elo
indLspenslÍ;vel da corrente da produção, que
merece a mesma atenção das operações
anteriores, cria pontos de estrangulamento que reduzem ou anulam grande parte
do esforço que se vem faz.endo em prol da
melhoria e do crescimento de nossas safras agrícolas.
Convém ainda ressaltar que todo o equipamento a ser adquirido, como tratores pequenos e médios, nivelaüm'as, callTegadeiras, caminhões, são de fabricação nacional.
Para os Estados de agricultura ainda
pouco desenvolvida, e cujas Prefeituras,
via de regra, possuem orçamentos extremamente r.eduzidos, como o Piaui, essa medida sería de inestimável valor, representando um valioso estímulo aos agricultores, pela certeza de que suas safras seriam
transpoi'tadas com regularidade e segurança.
Pelo presente Proj'eto é mantida a redação do Decreto-lei n.O 784, de 1969, acrescentando-lhe somente a alínea b do seu
art. 3.°
O selecionamento das Prefeituras que
receberiam OS flnandamentos nas condi-
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ções que se pleiteia, seria feito da mesma
forma, pelos mesmos órgãos e com idénticos critérios que os adotados para financiamentos aos agricultores ou às pessoa.~
físicas e jurídicas mencionadas no Decreto-lei n.o 784, de 1969.
Submetendo o presente Projeto de Lei
aos ilustres membros do Congresso Nacional, estamos procurando preencher uma
lacuna do sistema de crédito que visa beneficiar e desenvolver nossa agricultura,
d,e que tanto dependemos para abastecimento do mercado interno e equilíbrio do
Balanço de pagamentos, que tanta preocupação tem trazido ao nosso Governo.
Sala das sessões,
de
de
1983. - Paulo Marques.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 4.829,
DE 5 DE NOVEMBRO DEl 1965
Institucionaliza o Crédito Rural.

Presidente da República
J.ilaço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
O

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1.0 O credito rural, sistema,tizad.o
nos termos desta Lei, será distribuído e
aplicado de acordo com a politica de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do po~o.
Art. 2. 0 .considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e ootabeleclmentos de crédito
particulares a produtores rurais ou a suas
cooperativas para aplicação exclusiva em
atividades que se enquadrem nos objetivos
indicados na legislação em vigor.
Art. 3.0 São objetivos específicos do crédito rural:
I - estimular o incremento ordenado dos
investimentos rurais, inclusive para armaz.enamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuáríos, quando efetuado por cooperativas -ou pelo produtor na
sua propriedade rural;
Ir - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de
produtos agropecuários;
HI - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtos rurais, notadamente pequenos e médios;
IV - incentivar a introdução de métodos
racionais de produção, visando ao aumento
da produtividade e à meIl10ria do padrão
de vida das populaçóes ruraL'!, e à adequada defesa do solo;
Art. 4.0 O Conselho Monetário Nacional,
de acordo com as atribuições estabelecidas
na Lei n.o 4.596, de :n de dezembro de 1964,
disciplinará o crédito rural do País e estabelecerá, com exclusividade, normas operativas traduzidas nos seguintes tópicos:
I - avaliação, origem e dotação doa recursos a serem aplicados no crédito rural;
II - diretrízes e instruções relacionadas
com a aplicação e controle do crédito rural;
m - critérios seletivos e de prioridade
com a aplicação e controle do crédito mral;
para '9. dlstrtbuição do crédito rurar!;
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IV - fixa~ e ampliação dos programas
de crédito rural, abrangenoo todas as forma& de suplementação de recursos, inclusive refinanciamento.
Art. 5.° O cumprimento das dellberações
do Conselho Monetário Nacional, epllcáveis
ao crédito rural, será dirigido, coordenado e
fiscalizado pelo Banco Central da República do Brasil.
Art. 6.0 Compete ao Banco Central da
República do BrasU, como órgão de controle do sistema nacional do crédito rural;
I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua coordenação com
08 que prestam assistência técnica e econômica ao produtor rural;
n - elaborar planos globais de aplicação
do crédito rural e conhecer de sua execução,
tendo em vista a avaliação dos resultados
para introdução de correções cabíveis;
III - determinar os meios adequados de
seleção e prioridade na distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o
zoneamento dentro do qual devem atuar os
diveroos órgãos financiadores em função dos
planos elaborados;
IV - incentivar a ex;pansão da rede distribuidora do crédito rural, especialmente
através de cooperativas;
V - estimular a ampUação dos programas de crédito rural, mediante financiamento aos órgãos participantes da rede distribuidora do CTédito rural, especialmente
aos bancos com sede nas áreas de produção
e que destinem ao crédito rural mais de
50% (cinqüenta por cento) de suas aplicações.

CAPíULO n
Do Sistema de Crédito Rural
Art. 7.° Integrarão, basicamente, o siste-

ma nacional de crédito rural:
I - O Banco central da República do
Brasil, com as funções indicadas no artigo
anterior;
II - O Banco do Brasil S.A., através de
suas carteiras especializadas;
m - O Banco de Crédito de Amaoonia
S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A"
através de suas ea.rteiras ou departamentos
especializados;
]V O Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
§ 1.0 Serão 'iinculados ao sistema:
I - <le conformidade com o disposto na
Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964:
a) o Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária - mRA;
b) o Instituto N'acionaJ de Desenvolvimento Agrário - INDA;
c) o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico - BNDE;
H - como órgãos auxiliares, desde que
operem em crédito rural dentro das diretrizes fixadas nesta Lei:
a) Bancos de que 011 Estados participem
com a maioria de ações;
b) Caixas Econômicas;
c) Bancos privados;
d) Sociedades de crédito, financiamento
e investimentos;
e) Cooperativas autorizadas e operar em
crédito rural.
I 2.0 Poderão articular-se no sistema,
mediante convênios, órgãos oficiais de valorização regional e entidades de presta-
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ção de assistência técnica e econômica eo
produtor rural, cujos serviços sejam passíveis de utlllzar em conjugação com o CTédito.
§ 3.0 Poderão incorporar-se ao sistema,
além das entidades mencionadas neste artigo, outras que o COnselho Monetário Nacional venha a admitir.
CAP1TUiLO HI
Da Estrutura do Crédito Rural

Art. 8.° O crédito rural restringe-se ao
campo especI.fico do financiamento das atividades rurais e adotará, basicamente, as
modalidades de operações indioadas nesta
Lei, para suprir as necessidades financeiras
do custeio e da comercialização da produ-o
ção própria, como também as de capital
para investimentos e f;ndustrializaçâo de
produtos agropecuários quando efetuada
por cooperativas ou pelo produtor na sua
propriedade rural.
Art. 9.0 Para os efeitos desta Lei, os financiamentos ruu:ais caracterizam-se segundo a finalidade, como de:
I - custeio, quando destinados a cobrir
despesas normais de um ou mais períodos
de produção agricola ou pecuária;
TI - in;-estimento, quando se destinarem
a inversões em bens e serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos.
IH - comercialização, quando destina.Idos, isoladamente, ou oomo extemão do
custeio, a cobrir despesas própria& da fase
sucessiva à ooleta da produção; sua estocagem, transporte ou à monetização de títulos oriundos da venda pelos produtores;
lndustri'a1ização de produtos agropecuários, quando efetuacl.a por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade
rural;
IV -

Art. 10. As operações de crédito rural subordinam-se às seguintes exigências essenciais;
I - idoneidade do proponente;
TI - apresentação de orçemento de aplicação nas atividades e&pecíficas;

lIr - fiscalização pelo financiador.
Art. 11. Constituem modalidade de operações:
I - Crédito Rural Corrente a produtores
rurais de capacidade técnica e substância
econômica reconhecidas;
]H Crédito a Cooperativas de produtores rurais, como antecipação de recursos
para funcionamento, aparelhamento, prestação de serviços eos cooperados, bem como
para financiar estes, nas mesmas condições estabelecidas para as operações diretas
de crédito rurai!, os trabalhos de custeio,
coleta, transporte, estocagem e a comercialização da produção respectiva e os gastos
com melhoramento de suas propriedades;
IV - Crédito para COmereiaJ1.ização com
o fim de garantir aos produtores agricolas
preços remuneradores para a colocação de
suas safras e industrialização de produtos
agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural.
V - CrétUto aos programas de colonização e reforme agrária, para financiar projetos de colonização e reforma agrária como as definidas na Lei n.O 4.504, de 30 de
novembro de 1984.
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Art. 12. As operações de crédito rural
que forem realizadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e pelo
Banco Naclon'a.l de Desenvolvimento Econômico, diretamente ou através de convênios,
obedecerão às modalidades do crédito orientado, aplicadas às finalidades previstas na
Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 13. As entidades financiadoras participantes do sistema de crédito rural poderão designar representantes para acompanhara execução de convênios !l'elativos à
aplicação de recursos por intermédio de
órgãos intervenientes.
§ 1.0 Em caso de crédito e cooperativas,
poderão os representantes mencionados neste artigo prestar assistência técnica e administrativa, como também orientar e f1llcalizar a aplicação cl.os recursos.
§ 2.° Quando se tratar de cooperativa
integral de reforma agrária, aplicar-se-á
o disposto no § 2.° do art. 79 da Lei n.o
4.504, de 30 de novembro de 1984.
Art. 14. Os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, serão es1iabelecidos pelo Conselho Monetário
Nacional, observadas as disposições legais
específicas, não expressamente revogadas
pela presente Lei, inclusive o favorecimento
previsto no art. 4.°, inciso IX, da Lei n.0
4.595, de 31 de dezembro de 1964, ficandD
revogado o art. 4.° do Decreto-aei n.o 2.61<1,
de 2{) de setembro de 1940.
Parágrafo único. Ve1iado.
CAPíTULO IV

Dos recursos para o Crédito Rural
Art. 15. O crédito rural contará COm suprimentos provenientes das seguintes fontes:
I - Internas:
ao) recursos que são ou \ierem a ser atribuídos :ao Fundo Nacional de Refinia4lc1amento Rural instituído pelo Decreto
nP 54.019, de 14 de julho de 1964;
b) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de Reforma
Agrária, instituido pela Lei n.O 4.5ll'4, de 30
de novembro de 1964;
c) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Agro-Industrial de Reconversão, instituído pela Lei n.o 4~504, de 30
de novembro de 1964;
d) dotações orçamentárias atribuidas a
órgãos que integrem ou venham a integrar
o sistema de crédito rural, com destinação
e&peci11ca;
e) valores que o COnselho Monetário Nacional venha a isentar de recolhimento, na
forma prevista na Lei n.O 4. 5~, de 31 de
dezembro de 1964, art. 4.°, item XlV, letra
c, Vetado:
f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema de crédito rural, na forma do art. 7.°;
g) importâncias recolhidas ao Banco central da República do Brasil pelo sistema
bancário, na forma prevista no § 1.0 do
art. 21;
h) produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos de natureza semelhante, que forem emitidos por
entidades governamentais participantes do
sistema, COm caracteristicas e sob condições que o Conselho Monetário Nacional
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autorloo, obedecida a legLslaçáo referente à
emissão e circulação de valores mobiliários;
i) produtos das multas recolhidas nos termos do § 3.° do art. 21;
j) resultado das operações de financiamento ou refinanciamento;
I) recursos outros de qualquer origem atribuídos exclusivamente para aplicação em
erédito rural;
m) Vetado.
n) Vetado.

Externas:
recursos decorrentes de empréstimos
ou acordos, especialmente reservados para
aplicação em crédito rural;
II a)

b) recUlrsos especificamente reservados
para. aplicação em programas de assistência financeira llIX) setor rural, aroravés do
Fundo Nacional de Reforma. Agrârla, criado
pelo art. 27 da Lei n.o 4,504, de 30 de
novembro de 1964;
c) recursos especificamente reservados para aplicação em financiamentos de projetos de desenvolvimento agroindustrial de
Reconversão, criado pelo art. 120 da Lei
n.o 4.504, de 30 de novembro de 1964;
d) produto de acordos ou convênios celebrados com entidades estl'angeiras ou internacionais, conforme normas que o Conselho
Monetário Nacional traçar, desde que nelas
sejam especificamente atribuídas parcelas
para aplicação em programa de d€l?envolvimento de atividades rurais.
Art. 16. Os recursos destinados ao crédito rural, de orf.gem externa ou Interna, ficam sob o controle do Conselho Monetário
Nacional, que fixará anualmente as normas
de distribuição aos órgãos que participem do
sistema de crédito rural, nos termos do
art. 7.0
Parágrafo único. Todo e qualquer fundo,
já existente ou que vier a ser criado, destinado especificamente a financiamento de
programas de crédito rural, terá sua admintstl'ação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, respeitada a legislação especifica, que estabelecerá as normas e diretrizes para a sua aplicação.
Art. 17. Ao Banco central da República do Brasil, de acordo com as atribuições
estllJbelecidas na Lei n.o 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, caberá entender-se ou
participar de entendimentos com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais, em· assuntos- ligados a obteção de
empréstimos destinados a programas de financiamento às atividades rurais estando
presente na assinatura dos convênios e
apresentando ao Conselho Monetário Nacional sugestões quanto às normas para sua
utilização.
Art. 18. O Conselho Monetário Nacional
poderá tomar medidas de incentivo que
visem a aumentar a participação da rede
bancária não oficial na aplicação de crédito rural.
Art. 19. A fixação de limite do valor dos
empréstimos a que se refere o § 2.0 do
art. 12& da Lei n.o 4.504, de 30 de novembro
de 1964, passa. para a competência do Conselho Monetário Nacional, que levará· em
conta a proposta apresentada. pela diretoria do Banco do Brasil S.A.
Art. 20. O Conselho Monetário Nacional.
anualmente, na elaboração da proposta orçamentária pelo Poder Ehrecutivo, incluirá
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dotação destinada ao custeio de assistência
técnica e educativa aos beneficiários do crédito rural.
Art. 21. As instituições de crédito e entidades referidas no art. 7.0 desta Lei manterão aplicada em operações típicas de crédito rural, contratadas diretamente com
produtores ou suas cooperativas, percentagem, a ser fixada pelo Conselho Monetário
Nacional, dos recursos com que operarem.
§ 1.0 Os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem cumprir as obriga.ções estabelecidas no presente artigo recolherão as somas correspondentes em depósito no Banco central da República do
Brasil, pal1a aplicação dos fins previstos
nesta LeI.
§ 2.0 As quantIas recolhidas no Banco
Central da República do Brasil, na forma
deste artigo, vencerão juros à taxa que o
Conselho Monetário Nacional fixar.
§ 3.° A inobservância ao disposto neste
artigo sujeitará o infrator à multa variável
entre 10% (d,ez por cento) e 50% (cinqüenta por centof-sobre os valores não aplicados
em crédito rural.
§ 4.0 O não recolhimento da multa men"
c10nada no parágrafo anterior, no prazo de
15 (quinze) dias, sujeitará o infmtor às penalidades previstas no capítulo V da LeI
n.O 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 22. O depósito que constitui o Fundo de Fomento à Produção, de que tra.ta ú
art. 7.0 da Lei n.O 1.184, de 30 de agosto
de 1950, fica elevado para 20% (vinte por
cento) das dotações anuaIs previstas no
art. 199 da Constituição Federal, e será efetuado pe'o Tesouro Nacional no Banco de
Crédito da Amazônia S..A., que se incumbirá de sua aplicação, direta e exclusiva, dentro da área da Amazônia, observadas as
normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e outras disposições contidas nesta Lei.
§ 1.0 O Banco de crédito da Amazônia
B.A., destinará, para apJ..lca,ção em crédito
ruml, pelo menos 60% (sessenta por cento)
do valor do Fundo, podendo o Conselho Monetário Nacional alterar essa percentagem
em face da circunstância que assim recomende.
§ 2.0 Os juros das aplicações mencionadas neste artigo serão cobrados às taxas
usuais para as operações de tal natureza,
conforme o Conselho Monetário Nacional
fixar, ficando abolido o limite previsto no
art. 7.°, §§ 2.0 e 3.°, da Lei n.o 1.184, de
30 de agosto de 1950.
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nado a programas de Investimento e
outras finalidades, prestação de serviÇOS aos cooperados, bem como para financiar estes, nas mesmas condições
estabelecidas ,para as operações diretas
de crédito rural, os trabalhos de custeio,
coleta, transportes, estocagem e a comercialização da produção respectiva e
os gastos com melhoramento de Suas
propriedades."
Art. 2.0 O art. 29 da LeI n.o 4.829, de 5
de novembro de 1965, passa a vigorar com
a seguinte redação: .
"Art. 29. A critério da entidade financeira, os bens adqulridos e as culturas custeadas ou formadas por melo
de crédito rural poderão ser vinculadas
ao respectivo instrumento contratual
inclusive título de crédito rural, com~
garantia especial.
Parágrafo único. Em qualquer caso,
os bens e culturas a que se refere este
artigo somente poderão ser alienados
ou gravados em favor de terceiros mediante concordância expressa da 'entidade financiadora."
Art. 3.0 Os benefici08 previstos para o
crédito rural pela Lei n.o 4.829, de 5 de
novembro de 1965, ficam extensivos às pessoas físicas ou juridlcas que, embora não
conceituadas como "produtor rural" se dedicam à pesquisa e à produção de ~mentes
e mudas melhoradas ou à prestação em imóveis rurais, de serviços mecanizados de natureza agrícola, Inclusive de proteção do
solo.
Art. 4.0 Este Decreto-lei entrará em vigor
na data de sua pub1icação revogados o
parágrafo único do art. 14 dá Lei n.o 4.829,
de 5 de novembro de 1965, os arts. 16 e 29
do Decreto~lei n. O 167, de 14 de fevereiro
de 1977, e demais disposições em contrário.
PROJETO DE LEI N.o 1.355, DE 1983
(Do

Sr. lrineu Colato)

Inclui as Prefeituras Municipais como
beneficiárias do crédito mral, no CllI30
que menciona.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 1 ..132,

de 1983, nos termos do .art. 71 d·:) Regi-

mento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 3.0 do Decrto-Iei n.O 784,
de 25 de agosto de 1969, passa ·a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 3.°

o.s

beneficios previstos pa4.829, de
5 de novembro de 1965, ficam extensivos:

r-ao o crédito rural pela LeI n.o

DECRETO-LEI N.o 784
DE 25 DE AGOSTO DE 1969
Dispõe sobre o crédito l'Ul'al, e dá outras providências.
O Presidente da República, mando das
atribuições que lhe contere o art. 2.0 , § 1.0 ,
do Ato Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Decreto-lei:
.
Art. 1.0 O item m do art. 11, da Lei
n.o 4.829, de 5 de novembro de 1965, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"m - Crédito às cooperativas de
produtores rurais, com antecipação de
recursos para funcionamento e aparelhamento, inclusive para. integralização
de cotas-partes de capital social, desti-

a) às ;pes.soas físicas ou jurídicas que
embora não conceituadas como "produtor rural", se dedicam à pesquisa e à
produção de sementes e mudas melhoradas ou à prestação em Imóveis rurais
de serviços mecanizados de natureza
agricola, inclusive de proteção ao solo;
b) às Prefeituras Municipais" para
aquisição de máquinas e equipamentos
~odoviários destinados à construção e à
conservação de estradas vlcInals."
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data.
de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se· as dispGlS1ções em
contrário.
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Justificação
O crédito rural foi conceituado na Lei
n.O 4.829, de 5 de novembro de 1965, como
"o suprimento de recursos financeiros po'r
entidades públicas e estabelecimentos de
crédito particulares e :produtores rurais ou
a suas cooperativas p.a;ra lplicação exclu&iva em atividades que se enquadram nos
objetivos indicados na legislação em vigor".
2. O Decreto-lei n.o 784, de 25 de agosto
de 1969, ampliou o conceito de beneficiário
do crédito rural institucionalizado pela Lei
n.O 4.829/65, ao estabele'cer:
"Art. 3.° Os benefícíos :previstos pl3ira
o crédito rural pela Dei n.O 4.829, de 5
d,e novembro de 1965, ficam extensivos
às pessoas físicas ou jurídicas que, embora não conceituadas como "produtor
rural", se dedicam à pesq,uisa e à produção de sementes e mudas melhoradas
ou à prestação de serviços mecanizados
de natureza agricola, inclusiV'e de proteção ao solo."
3. Desta forma, o universo dos benefi, ciárias do crédito rural aumentou, passando a ,englobar os 'produtores rurais e suas
cooperativas, !>em como os prestadores de
serviços de natureza agrícola e os pesquisadores e ,produtores de sementes e mudas
melhoradas.
Foi o r,econhecimento de que a produção
rwal não está restrita. 00 bem final, mas
compl'eende todo um processo que começa
no preplli!Q da terra, nape.sqUÍSa e seleção
de sementes e mudas, culminando na pl~n
tação e colheita.
4. Entendemos, no entanto, deva a produção rural ser trata:da como um bem econômico, e como tal, tenha ciclo mais elástico, abrangente dos três grandes compartimentos da atividade '€OODõmica, a saber:
a produção, a distribuição e o consumo.
'5. Não há produção rural perene. Se não
for colhida, traThSportlllda e comercializada,
, representará prejuízos pa:ra os produtores,
como é de conhecimento de todos os ilU8i tres Pares desta Casa.
O tl'ansporte, a nosso ver, representa um
· dos pontos de estrangulamento do ciclo de
produção rural.
6. Não são raras as vezes em que parte
das safras agríoolas são dadas oomo per• didM, apesar de 'COmpletada 'a colheita. A
causa mais freqüente das perdas é a inexlBtência de €,stradas vicinais em condições
, adequadas ao tráfego dos veículos tMÍ1S· portadores dos produtos.
Estas estradas devem ser construídas ÍJe1113 prefeituras dos municípios e também
· delas é a responsabilidade de sua manu- tenção em condições de tráfego pal"a. es" coamento da produção.
7. ~ neste momento de nossa análise,
, quando o ciclo produtivo é intea:-!ompido
por deficiências ou es·cassez de estradas viclnais, que entendemos necessário o apro, fundamento da investigação das causas do
fenômeno.
O crescimento econômico brasileiro não
,se realiza uniformemente entre os Estados.
A diversidade dos nÍ'\'eis de sua participação na formação do Produto Interno é extrool'dinária e do conhecimento dos ilustres
ps;res desta Casa.
O empobrecimento dos municípios, então,
é estarrece<ior e resulta de um conjunto de
heranças históricas que cuInúnam com sua
dependêncIa finlUlcelra nos Governos Es-

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção I)

taduai.s, que por sua vez são dependentes
do Governo Federal.
A estas pressões de origem estrutural devemo,g adicionar outra.'!: ,relacionadas ao dinamismo, às ondulações, aos movimentos
superficiais da a.tividade econômica municipal. causadoras de situações de pouca liquidez e, portanto, de dificuldades para a
implementação dos respectivos programas,
inclusive daqueles voltados à construção e
manutenção de estradas vicinais.
8. Nosso :projeto oferece uma solução viável ao escoamento da produção rural ao
estender às Prefeituras Municipais os beneficiOls do crédito rural .perseguindo os
mesmos obJetivos que culÍ:ninarllJm no Decreto-Ie! n.O 784/69, que estendeu aqueles
benefícios às pessoas físicas ou jurídicas
que se Q,edicam à pesquisa e à produção de
sementtis e mudas melhorada.s ou à prestaçãoe!:n imóveís rurais de serviços mecanizllidos de natureza agricola, inclusive de
l;Jroteção do solo.
Eram estas as razões norteadoras desta
noos,a proposição, que ora apresentllimosà
apreciação dos ilustres Pares, contando oom
seu aval ,para que possa produzir os efeitos
a que s'e destina.
Sala da,s Sessões, 7 de junho de 1983. lrineu Colato.
PARECER DE CoMISSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
Pretende o ilustre Autor da propOtSta em
ell!ame alterar o art. 3.0 do Decreto-lei n.O
784, de 25 d1e agosto de 1969, para incluir
as Prefeituras Municipais entre os beneficiários do crédito .rural, visando à abertura,
construção e 'conservação de estradas viclnais.
Alega o legislador que o transporte doS
produtos agrícolas é uma das fases mais
importantes da produção e é feito pelas estradas vicinais, cuja conservação está sob
a responsabilidade das prefeituras Municl:pais, que não possuem, via de regra, recurOOs para esse fim. Incentivar o plantio sem
a infra-estrutura necessária ao escoamento
dos produtos criaria um ponto de estrangulamento. que reduziria ou anularia esse
'esforço para,o crescimento das safras.
Por força do art. 71 do Regimento Interno
da Câmal'a dos Deputados foi anexado a este Projeto o de n.O 1.355, de 1983, por tratarem de matéria análoga.
Apresentando redação Idêntica à prlmei·ra :proposta, os fundamentos da justificação
também são os mesmos: suprir 'll.S Prefeituiras Municipais de ["ecursos pa,ra construir
e corwervar estr::vdas viclnals, necessárias so
escoamento da produção rural.
Cabe a e6ta Comiss3,0 o exame dos proje'1;os sob os agpectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O mérito será apreciado pelas Comissões de Agricultura e política Rur,aI e de Finanças.
A matéria tratada nos projetos insere-se
na esfera de competência legls1ativa da
Ullj,ão, de acordo com o art. 8.0 , XVII, I da
Con,stituição Federal, portanto de iniciativa
ooneor.rente, conforme prescreve o Ilirt. 56,
não incidindo nM restrições impostas pelo
art. 57 do mesmo Estatuto.
Finalmente, quanto à j uridieidade e à.
técnica legislativa não temos objeçõe.! a oferecer às propostas, por estarem conforme à
sistemática juridica estabelecida. pelo nosso
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direito positivo e lavradas em boa técnica
legislativa.
II - Voto do Relator
Pela.:; razões expendidas, manifestamono,s pela constitueíonalidade, juridicidade e
técnIca legislativa dos projetos de Lei n.o
1.132, da 1983, e 1. .355, de 1983.
Sala da Comissão. 28 de junho de .1983. Brandão Monteiro, Relator.
DI - Parecer da. Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião ordinária de sua Turma "A" realizwda hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidwde, juridictdade e técnica
l'egislativa do Projeto de Lei n.o 1.132/83,
nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Leorne Belém, Pre&idente; José Ta.vares, Vice-Presidente; Jorge Carone, João
Divino, Ernani satyro, Valmor Giavarina,
Djalma Bessa, Guido Moeooh, Braoo de Carvalho, Bonifácio de Andrada, Hamilton xa.vi,er, Gerson Peres, Nilson Gibson, Márío
Assad, Sérgio Murílo, Octávio Cesário, Walter Casanova, Rondon Pacheco e Raimun'do
Leite.
Sala da Comissão, 8 de maio de 1984. Leorne Belém, Presidente - Brandão Monteiro, Relator.
PAREOER DA COMlJS:sAO DE
AiGRICULTURA E POLíTICA RURAL
I ...... Relatório
AtraV'és da proposta, em exame, prete-nde
o ilustre Deputado Paulo Marquas :alterar o
art. 3.0 do Decreto-lei D.O 784, de 25 de
agosto de 19&9, para estender às Prefeituras
Municipais os benefícios do crédito rural
:pl'Ievistos na Lei n.O 4.829, de 5 de novembro
de 1965.
Para o Legislador, uma das mais importantes fases da produção é o tramsporte do
produto para os armazéns ou estradas principais, por meio de estradas vicinais, conservadas pelas Pl"efeituras Municipais.
Alega o Autor que est'<its,. geralmente, não
têm recursos suficientes, por isso são obrigadas a recorrer ao crédito do l'LNAME, de
difícil obtenção e altos juros ou ao créditodireto ao consumidor, amortizável a curto
pr,azo e juros também altos.
A matéria foi distri!>uída às Comissões de
Justiça, Finanças e a esta, recebendo parecer favorável na primeira.
!Por força do art. 71 do Regim:ento Interno
da Câmara dos Deputados, foi anexado &
este Proj'eto o de n.O 1.355, de 1983, por
tratar de matéria análoga. Deseja o proponente, Deputado Irineu Colato-, dar oohdições às pref'eituras para construir e fazer
a mllinutenção das estradas viclnais, porque
entende que o transporte representa um dos
pontos de estrangulam,ento do ciclo da produção ag.ropecuária. blega o no!>re parlamentar que .árias Ve21es parte das safras
agrícolas são pel'didas devido à deficiência
do tranSlpOrte.
Cabe a este órgão técnico examinar as
propostas quanto 00 'mérito, conforme d1&põe o art. 28, § 1.°. 00 Regimento Ihterno
da Câmara dos Deputados. SOb esse aspecto,
somos famrável 00 andamento da primeira,
por ter sido apresentada antes da de n.O
1.355/83 e porque ambas são idênticas.
Realmente o Decreto-lei n.o 784, de 25
de agosto de 1969, já ampliou O número de
beneficiários do crédito rural ao incluir en-
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tre eles as pessoas físicas ou jurídicas que se
dedicam "à pesquisa e ~ produção de sementes e mudas melhoradas ou à prestação
de serviços mecanizados de natureza agrícola, inclusive de proteção ao solo".
Estamos dê acordo cOm os proponentes
quando enfatizam 'a importância do transporte para o escoamento da safra agrícola,
funcionando as estradas como estimulantes
ao pla:ntio.
Obrigados a contribuir para facilitar esse
transporte, o município raras vezes dispõe
doo ,recur.sos necessários havendo, em quase
rodos os CMas, recorrido a fin3lnclamentos
eom juros proibitivos.
Portanro, cremoS qUe para incentivar a .
produção agropecuária,meta do Governo
Federal, é preciso dar-lhe rodos os instrumentoo para chegar até o con~n~mldor.

n - Voto do Relator
Pelas razões expendidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.O 1.132, de 1983.
Sala da Comissão,
WUdy Vrianna, Relator.

m - Parecer da Comissão
A comissão de Agricultura e Política Rural, em sua J.'eUIáão ordinária do dia 29 de
agosto de 1984, opinou, unanimemente, ;pela
aprovação do Projeto de Lei n.o 1.132/83,
do Sr. Pauio Marques, 1I10S termos do parecer do Relator, Deputado Wildy Vianna.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ivo Vanderlinde, pre.s1delllte;Wildy
Vianna, Relator; Iturivlll Nascimento, Lélio
Souza, Hélio Dantas, Saramago íPinheiro,
Pedro oeolin,Harry Amorim, Reinhold Stephanes, Sérgio Lomba, Antônio Câmwra,
Fern3lndo Gomes, Aroldo Moletta, Alceni
Guerra, Ge'l'aldo Fleming, OSvaldo Nascimento, Jonas Pinheiro, Jorge Vianna, Francl.sco Sales, Pacheco e Ohavie8, J.uarez Bernaroes, Márcio Lacerda, :Maça<> Tadano,
Sa:nUnho Furtado, Alcides Lima e João Pag3lnena.
Sala da ComJssão, 29 de agosto de 1!J18l4.
- Ivo Vanderlinde, Presidente - Wildy
Vianna, Relator.
PARECER DA COM'ISSAO DE FINANÇAS
I - Relatório
Medioa,nte a proposição, pretende {) nobre
De!Purbaido pa.ulo Mwrquesaltemr ·a redação
do 'art. 3.° do Decreto-:Iei n.o 784, de 25 de
agosto die 1969, 1110 seIlltiJdo de estenderemse os 'benefíciOS do crédiJto !l"UJ.'aiI, instituído pela Lei n.o 4.829/65, "às Prefeituras
Mun!Jclpais, iplllI'a; aquisição de máquinas e
V1eíeuIos destinJadios à a:beil'ltura, construÇão
e ICOIl1SelrV'llIÇÍÍIQI dees1Jtladas vd.cin!lliis" .
PaTa o Autor, illI comservação e abel'bura de
estradas viclinalis, po.r ondie deve es<:olllI' a
prod,ução .a'~'aJ, >são tão importaIlJtes corno os serviços miOOM1lzados de plantare
oolp.er ou de proteção '310 0010. Nessas condições, estlender às pIefeiJtltt'llS os :benefícios
C!1"ed!ticlos, que o P~ Público OOIl.Ciede a
pe&soiM físioas e j.uridticaa que ipll'1estam tais
serviços oom,pLemeIlitllJre.s à produçãoagricoJa" significa o l'ooonhooimenoo de que o
tr~te é um elo inddspensárel \'l lC<l!l1ren~ da; produção a:g.ricoil'a.
'Noo termos do al't. 71 do Regimento Intemo, à· proposta foi ·ame:md.o o iProjeilo de
Lei 1tl.0 1.355, de '1983, IPOr se tvaJtaT de matéria análogaJ.
A !Pl'QPlYsição foi eXiatnlinada pelas Comissões de Oonstf,tuição e Justiça e de Agr.!oo1ltUll.'i& ~ PolíitlCla Ell'!"al, q,ue ú1pi~am, a
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primeira., pela; oonstttucionali'ClJa;de, juridicidllJde e boa; téen:ica Ieglislaitiva, e a segunda,
pela ollJP'1'Ovação do projeto.
C31be a esta; Comissão, I1i05 ~os regimendiais, qpinar sabre os efeitos fin'MliCei-

ros da p1'OIpQsição.
A O})Oi'tun1dade e o caráter de justiça da

iniciÍ!itlva p3l1'1ameIlltar são inquestionáveis.
De um lado, beneficiam-se do, crédito il"UIal
pessoaiS físicas ,e juridioos que S& dedicam
à pesquisa e à produção de sementes ou à
p11e'abação de ser:víços mecanizados de ·natul11eZa IlI;gricola; ide outro, não é COiIlSilderada,
!PaTa obtenção desses mesmos benefícios, a
~amibe . fase do esc.oame.n.to da produção <aigricola •. 'I1raroa-'Se, não se pode negar,
de serviço vital ao \SIUICeSlOO das colheitas
a;gtioo1as, o que vale dizer, a garantia do
abllJS!looimento inJteJ:mo e até mesmo d~ nossas eXl];)Ol'ta:çÕéS pllimáJria3, impoT1;3IIIlte ·fonte de dIvisas, de que o País t3llllto necessita.
l!; dos n'OS'SOS municipios a. eompetêi11cla
paTa ·a abertUil.1a, construção e COIIlS€II'Vação
die estnadas viei:nais, que VÍrobl1lza'rãKJ o esforço. produtivo de nossa agri.cultuxa. Preolsamente eles, os municípios, que, em face
dia 'Vi.genl\ie esiJrUltUil'a tributária, sequer dispõem ide IIOOU!rSOS pa;ra iPagoo- seu funcdonallimm. Nessas condições, paTa 3Itender àqueies 'objellivOlS, as prefeJ.tums vêem-se obrigadias 'a 'IleiC'0l"1"e'l' a eIDlPI'éstimol>, COiIll relevados ellJC!all'gosfmllllllCeiros, o que compromete a.inda·mais suas já combalidas finanças.

11 - Voto do relator
Diante do e~to, somos ipela aprovação
do Pirojleto de Lei Itl.o 1.132, de 1983.
Sala da Comissão.
de
de 1984. José CarloS Fagundes,. Relaror.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião 01.'àmáTla rreaJ1.dzoo;a; no dia 28 de nJOvemQro de
1984, opinou, uiIlan:lmiemenl\ie, iPeLa apirovaçÍÍIQI do ProjlClto de Lei Itl.o 1.132/83 (anexo
o Projeto de Lei :n.0 1. 3·55/83) - do Sr. Paulo Ma;rques - lIlOS ltermos do parecer do
rre1·ator., Depu!ba.do José C!ld"loo Fagundes.
iEstliveI1am (pI.'e.%l1Ibes os senhores Depu-·
l1Jados: lJuiz Leal, Presl.dJe,nte; Agna.1d.o Timóheo e Aécio 'dJe Borlba:, Vioce-Bres1deDJtes;
Sérgio Oruz, José Ollrloo F1llJguIIldes, ReIIl3lto
JoImsson, Luiz Baccwrini, Ibsen.· de Cas1lro,
~ . Ba!rbosa, Luiz Sefair, Walmor de
Luca., Fem3llllw :Magallhãies, ChrisiWvam
ChioaTaidda e. Irllljá RodrlgtUes.
Saila da CQmJssão, 28 de novembro de
1984. - Luiz Leal, ~'Cienl\ie ~ José Carlos
.
Fagundes, Rlelam.
PROJETO DE LEI N.o l.15Z-A, DE 1983
(Do Sr. Orestes Muniz)
Dispõe sobre a criação do Banco do
Centro Oeste S,A.; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça,
peJa constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; da Comissão de
Economia, ·lndústria e Comércio, peJa
rejeição; e, da Comissão de Finançás,
pela aprovação.
(Projeto de Lei n.o 1.152, de 1983,a
que se l'eferem os pareceres.)
O Congresso Nacional decretllJ

CAPn1UlúQ JJ

Da ConstituiçiW do Bl!.nco
Airt. 1." É o Poder Executim autorizado
3J pmn1ove!!.' todas' os atos necessários iJ.
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constituição do B3Inco do Centro-Oeste,
como um dos órgãos de execução dos programas de deBen'KIlvimento previs·tos na
Lei n.o 5.365, de 1.0 de dezembro de 19617.
Art. 2.0 O B3IIIlco do Centro-Oeste será
orgnizado sob a forma de sociedade por
ações e os selLS estatutos que dependerão
de prévia aprovação do Presidente da República, obedecerão às linhas gerais consubstanciadas na presente lei e, no que
couber, aos dispositivos da vigente legislação bancáJria.
Art. 3.0 O Banco do Centro-oeste terá
sede na cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia e sucursais nas cidades de Goiânia; Cuia.bá e Oampo Grande, llilém de
agências em roda a área de atuação da
SUOECQ (SuperintendêncIa do Desenvo'lvlmento da Região Centro-Oeste).
ParáJgrafo ~co. As sucursais terão,
conforme dispuse'rem os estatutos, e guarda·das as normas gerais do Banco, autonomia na aplicação dos recursos que couberem aos respectivos Estados, na forma da
legLslação pertinente em vigor.
OAP:í'I1UILO lIJj

Dos Recursos
I - capital social;
Art. 4.0 Serão os s·egulntes os recursos
do Banco do Centro-Oeste:
II - parte dos recurso,S .atribuídos à
SiUDECO, a ser definida em regulamento;
mI - depésitoo, nas concHçães que forem
fi:xiadas nos estatutos;
IV - lucros de operações bancárias;
V - produto do lançamento de títu!os de
sua responsabilIdade, nas condições permitidas em .lei.
Art. 5.0 O capital inicial do Banco do
Centro-oeste será de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros), dlvididoem'
ações comuns nominativas, de Cr$ 1.000,00
(mil crmreiros) ca.àa mna, d31S quais o TIe.souro Nacional subscreverá, no mínimo,
70% (setenta por cento), ficando os restantes 30% (trinta por cento) destinados
à abertura de subscrição pública.
Parágrafo único. O Poder Executivo
baiXiará os aros necessários ao rea.jusba-·
mento periódico do cllJPital socillil, conforme
a conveniência das operações do B3IIIlco.

C.AP1TiUlIJO E!ll

Da Administração
Art. 6.0 O Banco será a'dm1Í1istrado pDr
uma Diretoria composta de 6 (seis) membros, sendo um presidente e: cinco diretores,
todos brasileiros eresídentes no P.aís, com
a assistência de um Oonselho Consultivo e
de outros órgãos previstOS na lei orcllnáJ.1.a.
§ 1." O presidente e diretores terão que
residir, obrigatorIamente, na cidade-sede ,do
Banco.
§ 2.0 O presidente· será de livre nomeação do Presidente da República, dentre peasoas de reputação ilib3Jd'a e notório conhecimento dos problemas peculiares à região
Oentro-oeste.
.
§ 3.0 Os diretores aerão escolJhldos pela
forma e pr.azo de:·manclato determinadOO
noo estatutos, obedecidoo, em tudo, 00 critérios e Iim1tes fix.ados na legislação pertinente à organização 'bancária.
§ 4.° As resoluções da Diretoria serão to~
madas por maioria, c3Ibendo ao Presidente,
além do vow pessoal, (I de qllllilidade.

15866 Quarta-feira 5

§ 5.° O Consellio Consulti-vo, constituído
coIllforme determinado nos estatutos, incluirá, obrigatoriamente, um representante
da Superintendência do Desenvolvimento do
centro-Oeste, um representante de cada
Estado integrante da mesma região e de um
representa·nte da agricultura, este último
mediante indicação das classes produtor,as
ruraIs.

CAP1TU'lJO IV

Das Atribuições
Art. 7.0 O Banco do Centro-Oeste prestará a.ssistência mediante emprestimos, s.
empreendimentos de caráter produtivo, na
área do Centro-Oeste brasileiro, especialmente para:
I ----:flnancíamento de saifras agrícolas em
gea-al, de prefe·rênda por intermédio de cooperativas agrícolas;
TI fínanciamento, mediante penhor
mercantil, dos produtos da região;

m - construção e illlStalação de armazéns, nos centros de coleta e distribuição, e
de usina de beneficiamento e industrialização de produtos da região, que concorram
para o desenvolvimento e estabilidade da
produçãJO agropeeuária;
IV - desenvolvimento e criação de indústriM, inclusive artesanais e domésticas que
aproveitem matérias-primas locais,' que
ocupem as populações da região ou que sejam e&S'encia'is à elevação dos seus níveis
de consumo;
V - obras de irrigação e de instalação
elétrica;
VI - aquisição ou construção de silos ou
armazéns nas propriedades rurais;
VII - aquisição ou reforma de equipalJllentos e máquinas agrícolas ou indústrias
e aquisição de reprodutores ou animais de
/f;mbalho;
vrn - produção de energia elétrica;
IX - plantação técnica e extensiva de
,án-ores próprias à ecologia regional;
, X - serviçoo de obras e sane~mento em
tgeral;
XI - aquisição, preparo e loteamento de
terras para venda de pequenas propriedades
rnrals, a prazo longo, bem como despesas
de transporte e sustento de colono durante
o periodo 1n1ciaI.
Art. 8.° O Banco do Centro Oeste poderá
fazer empréstimos a prefeitur.ag municipais
lócallzadas na região do Centro-oeste, para
qualquer dos fins previstos no artigo antenor.
.
Art. 9.° Poderá ainda o Banco do Centro
Oeste realizar, em benefício de empreendimentos que promovam o desenvolvimento
econômico da região, tod.a.s as operações ha.'bituais dos correstores e bancos ou sociedades de investimentos, permitidas em lei.
CAP:1TIULO V

Das Condições das Operações

Art. 10. Os prazos, juros e outras condições dos empréstimos serão fixados, atendendo aos aspectos econômicos dos empreendimentos e projetos, à ex1&tência dos re'Cursos e à :finalidade assIstencial do Banco.
Art. 11. Na regulamentação desta lei, ou
nos atos .constitutivos a que se re:fere o art.
1.°, o Poder Executivo determinará a prioridade e as condições, nela não previstas,
das operações do Banco.
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CAPíTULO VI

Disposições Gerais
Art. ltZ. A parte do capital subscrito pelo
Governo da União, de acordo com o disposto
nesta lei, não terá direito a dividendos, se
às ações subscritas por outras pessoas flsicas e juridicas não couber um dividendo
mínimo de 10%. Os dhidendos que tocarem
à União não poderão ser r.atirados.
Art. 13. O Banco do Centro Oeste operará, sempre ,que possível, em coJaboração
'com outros bancos e de preferência através
de agências locais de bancos nacionais, par'ticularmente os de caráter cooperativo ou
fie controle da União e dos Estados e Municiplos.
Parágrafo único. O Banco do Centro
Oeste dará preferência, igualmente, às operações por intermédio de cooperativas, e a
'financiamentos diretos a essas entidades,
Para as quais serão estabelecldas condições
mais favoráveis.
Art. 14. O Banco apresentará anualmen'te ao Poder Executivo, até 31 de janeiro,
relatório sobre suas atividades o qual será
remetido ao Congresso juntamente com a
'oonta de movimento.
Art. 15. 1l: o Poder Executivo autoriw.ldo
'a dar a gllirantia do Tesouro para os depó'sitos e OS títuloo emitidos pelo Banco do
'Centro oeste, bem como para os empréstimos que :faça no estrangeiro, destinados a
empreendimentos econômicos e que sejam
previa,mente submetidos ,ao exame e· aprovação dos ór,gãos próprios da administração :federal.
Art. li!. O Poder Executivo poderá autor
rizar a que no Banco do Centro Oeste possam ser realizados, em condições equiparad'lUl às do Banco do Brasil, depósitos do
Tesouro e de órgãos e entidades públicas,
'depósitos judiciais e outros depóSitoo ou t0mada de títulos, determinados pela lei a
instituições públicas ou subordinadas a controle público em suas aplicações financeiras.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades
públicas cuja atuação, no todo ou em parte,
.se faça na área do Centro-oeste, ut1l1zando
sempre que isso não prejudique suas atividades, quanto aos recursos financeiros mobilizados na região, os serviços bancários
do Banco do Centro Oeste.
Art. 17. J!: vedado ao Banco do Centro
Oeste conceder empréstimos a pessoas fislcas ou jurídicas que não sejam estabelecidas na região Centro-Oeste ou que não teoollim atividades na referida área.

Art. 18. Os sen'idores do Banco do centro Oeste, excetados os Diretores e os
ocupantes de cargoo técnicos, def1n1dos no
Regulamento, serão admitidos mediante
concurso.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na.
data de sua publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Reapresento o Projeto de LeI. n.O 6.106/82
em homenagem ao ex~Deputado Jerônimo

Santana.

A criação de um estabelecimento de crédito, com a incumbência espec~fica de prestar assistência bancária ao desenvolvimento econômico da reglão Centro-oeste (atual-
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mente integrada pelos Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do SUl, Goiás e Rondônia) é, além de uma. necessidade indispensável e inadiável, exigência da própria
legislação que criou a Superintendência do
Desenvolvimento da região Centro-Oeste
(Lei n.O 5.365, de 1.0 de dezembro de 196'1).
COm efeito, diz o art. 15, em sua parte
final e parágrafo único, da referida lei, que:
" •.. A SUDECO encaminhará ao Poder Executivo, com base em levantamento de dados econômicos da área. e
em con:formidade com as diretrizes da.
política financeira, a proposta. de criação de um banco de desenvolvimento
para a região Centro-Oeste.
Parágrafo único. Enquanto não instituído o estabelecimento bancário previsto neste artigo, a Superintendência
escolherá a agência ou agências financeiras necessárias à execução de planos
ou programas, mediante condiçõea estipuladas em convênio... etc."
Passados já mais de quatorze anos de
exlstêncla e funcionamento da BUDECO, a
verdade é que a execução de planos e programas de desell'>olvimento na área de sua.
atuação tem sido feita com a maior dificuldade, sem o dinamismo que era de espemr.
De outra parte" o exemplo de desempenho eficaz de outros organismos de desenvolv'mento regional, como a SUDAM e a
SUDENE, ficou capenga no caso da SUDE00, justamente por falta da existência de
um estabelecimento bancâ:r1o típico. A BUDAM e os empreendimentos da respectiva
área de atuação dispõem .do respaldo dO
Banco da Amazônia (criado pela Lei n.o
1.184, de 30 de agosto de 195()) , enquanto
qUe a SUDENE e seus programas de desenvolvimento oontam com a presença. do Banco do Nordeste (criado pela Lei n.O 1.649,
de 19 de julho de HI52).
Todo e qualquer empreendimento do setor privado, que necessite de recursos pare.
implantar-se na região Centro-OCste, esbarra invariavelmente ou na falta de um
estabelecimento de crédito voltado Inteiramente para a área ou, então, na obrigatória
sujeição do empreendedor às regras e exigências uniformes dos grandes bancos nacionaIs, que podem financiar, mas que tratam o interessado, sem qualquer privilégio
pelo fato de estar investindo, ecreditando,
na região. Ora, isto acaba afaatando inúmeros empreendedores, que partem à procura de centros econômicos com maior atração de mercado, já mais consolidados.
Nestas condições, considerando e. determinação da lei e a necessidade premente
da região, estamos propondo a criação do
Banco do centro Oeste, obedecendo em tudo quanto cab[vel, a legislação que determinou a criação do Banco da Amazônia e
também do Banco do Nordeste.
O :fato de estarmos pleiteando a instala.ção da sede do Banco na capital de Rondônia prende-se não à maior importânc1e.
daquela cidade (Porto Velho) em relação às
demais, mas certamente, à maior neceSBldade daquela em comparação com as outras
capItais e também, principalmente, às
grandes perspectivas de desenvolvimento
que a caracterizam com a recente criação
do Es,tado de Rondônia.
Sala das sessões., 20 de maio de 1983. Orestes Muniz.
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LEGlSLAÇAO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.o 5.365, DE DEZEMBRO
DE 1967
Cria a Superintendência do Desenvolcimento da Regiiio 'Centro-Oeste (SUDECO) , e dá owtras providências.

O PresiJdente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica criada a Superintendência
do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - SUDECO - entidade autárquica vinculada ao Ministério do Interior.
§ 1.0 A área de atuação da SUDECO comprende os Estados de GQiás e Mato Grosso.
§ 2. 0 A área que, em virtude do disposto
no parágrafo anterior e no art. 2. 0 da Lei
n.o 5.173, de 27 de outubro de 1966, resultar
comum à 8UDECO ,e à SUDAM, permanecerá, para efeito de aplicação de estímulos
fiscais, sujeita à legislação e normas que
regem a SUDAM.
§ 3.0 A sede e fôro da SUDECO serão estabelecidos no Distri·to Fedeml, enquanto
não fixada por lei, em cidade situada na
área da jurisdição da autarquia, atendidos
os requisitos técnicos pertinentes e o critério de interiorização.
Art. 2. 0 Compete à SUDECO elaborar, em
entendimentos com o Ministério e órgãos
federais atuantes na área e, tendo em vista
as diretrizes gerais do planejamento governamental, os Planos Diretores do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, que observarão a seguinte orientação:
a) realização de programas e pesquisas e
levantamentos do potencial econômico da
Região, como base para a ação planejada
a curto e a longo prazo;
b) definição dos espaços econômicos susceptíveis de desenvolvimento planejado com
a fimção de póloB de crescimento ca.pazes
de induzir o desenvolvimento de áreas vizinhas;
C) concentração de recursos em áreas seIecionadas em função do seu potencial e da
sua popu'ação;
d) formação de grupos populacionais estáveis, tendentes a um processo de autosustentação;
e) fixação de populações regionais 'especialmente no que concerne às zonas de
fronteiras;
f) adoção de política ímigratória para. a
R-egião, com aproveitamento de excedentes
populacionais internos e contingentes selecionados externos;
g) incentivo e amparo à aJgrícultura, à
pecuária e à piscicultura como base de sustentação das populações regionais;
h) ordenamento da exploração das diversas espécies e essências nobres nativas da
Região, inclusivé através da silvIcultura e
aumento da produtividade da economia extrativista, sempre que esta não possa se!
substituída por atividade mais rentável;
i) ampliação das oportunidades de formação de mão-de-obra e treinamento de pessoal especializado necessário ao desenvolvimento da Região;
j) aplicação coordenada dos recursos federais da administração centralizaáa e des-
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centralizada, e das contribuições do setor
privado e fontes externas;
I) coordenação e concentração da ação
governamental nas tarefas de pesquisa, planeJamento, implantação e e~ansão de infra-estrutura econômica e social, reservando à iniciativa privada as atividades agropecuárías, industriais, mercantis e de serviços básicos rentáveis;
m) coordenação de programas de assistência técnica e financeira nacional, estrangeira ou internacional, a órgãos ou entidades da Administração F1ederal, na parte
referente a normas e ;princípi06 do Decretolei n.o 200, de 25 de fevere1ro de 1967.
§ 1.0 Os planos Diretores serão executadOiS em etapas ·plurianuais, consubstanciados e aprovados em decreto e revisados
anualmente.
§ 2. 0 O Orçamento da União consignará,
em cada exercício, os recursos financeiros
suficientes aos encar.gos do GQverno Federal com a execução do Plano.
Art. 3.0

COmpete ainda à SUDECO:

a) e~aborar os Planos Diretores, previstos no § 1.0 do artigo anterior, acompanhar

a sua execução e promover as revisões
anuais, tendo em vista os resultados obtidos;
,

b) opinar sobre as propostas orçamentárias dos órgãos federais na parte em que
se referirem a programas incluídos nos Planos Diretores;
c) desempenhar, em geral, as suas atribuições de órgão oooroenador de programas de desenvolvimento regional, de acordo com o disposto nesta lei e em seu Regulamento.
Art. 4. 0 São órgãos da SUDECO:
a) Conselho Deliberativo;
b) secretaria Executiva.
Art. 5.0 São atribuições do Conselho Deliberativo:
a) manifestar-se sobre os Planos Diretores e suas revisões;
b) acompanhar a execução dos Planos
Diretores e aprecillll' periodicamente os resultados obtidos;,
c) decidir sobre as propostas do Superintendente relativas à alienação de bens imóveis que por lei ou programa tenham essa
destinação;
d) aprovar acordos, convênios e contratos pertinentes a obras ou serviços não constantes do P~'ano Diretor;
e) aproV3Jr a proposta de orçamento-programa a ser submetida ao :Ministério do Interior;
f) aprovar as normas, tabelas de salários
e gratificações, e o quadro de pessoal da
SUDECO, e submetê-los ao Ministro do I!nterior, para aprovação do Presidente da República;

g) aprovar a estrutura da Secretaria Executiva e as atribuições dos órgãos que a in·tegram, respeitados as normas e os princípios do Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967;
h) emitir parecer sobre as contas do superintendente sobre os balanceletes e o balanço anual da Autarquia.
parágra.fo único. O Poder Executivo disporá sobre a. remuneração dO!! membros do
COnselho Deliberativo, que será fixado por
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sessão a que comparecerem, bem como sobre a forma pela qual deverá ele deliberar.
Art. 6. 0 O Conselho Deliberativo será
constituído pelo Superintendente da SUDECO, que o presidirá, e pe~os representantes das seguintes entidades;
a) Ministérios da Agricultura, comunicações, Educação e Cultura, Fazenda, IndÚlltria e Comércio, :Minas e Energia, Planejamento, Saúde e Transportes;
b) Estado-Maior das Forças Armadas;
c) Estado de Goiás e Ma.to Grosso:;
d) Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM).
Art. 7.0 Compete à Secretaria Executiva:
a) apresentar ao Conselho Deliberativo
propostas sobre os assuntos da competência desse órgão;
b) cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho;
c) apresentar ao Conselho Deliberativo
e ao Ministro do Interior relatório periódico sobre o desenvolvimento do Plano Diretor;
d) elaborar plano de emergência, em caso
de calamidade pública.
Parágrafo único. O Superintendente da
SUDECO será o responsável pela Secretaria Executíva auxiliado por um Superintendente-Adjunto.
Art. 8.0 Cabe ao Superintendente representar a SUDECO ativa e passivamente em
juízo e fora dele.
Art. 9.0 Os serviços da SUDECO serão
atendidos:
a) por pessoal próprio contratado exclusivamente sob o regime da legislação trabalhista;
b) por servidores fed-erais estaduais ou
municipais, inclusive autárquicos e de empresas públicas ou de economia mista, requisitados na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Os servidores de que
tra ta a letra b deste artigo poderão optar
entre a percepção dos vencimentos e vantagens correspondentes ao do cargo de origem ou pelos salários e vantagens a que
fizerem jus de acordo com as normas de
pessoal da SUDECO.
Art. l{). A SUDECO exercerá as suas atividades conformando-se às leis e regulamentos gerais pertinentes à administração
indireta no que lhe forem aplicáveis, especialmente as normas e diretrizes do Decreto-l-ei n. O 2{)0, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 11. Considerar-re-á extinta na data
da instalação da SUDECO, a Fundação Brasil Central, instituída nos termos do Decreto-lei n.O 5.878, de 4 de outubro de 1943,
transferindo-se automaticamente, para a
SUDECO o respectivo acervo patrimonial,
recursos orçamentários e extra-orçamentários, bem como s-erviços.
Parágrafo único. A SUDECO reexaminará os acordos, contratos, ajustes ou convênios firmados pela Fundação Brasil Central, ratificando-os, modificando-os ou rescindindo-os, nos termos da Legislação vigente.
Art. 12. O quadro de pessoal da Fundação Brasil Central, integrado pelos servidores amparados pela Lei n.o 4.242, de 17
de julho de 1963, será absorvido pela SUDECO, na forma estabelecida pelo Poder
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Executivo, quando da extinção da entidade
mencionada no artigo anterior.
I 1.0 O quadro a que se r~fere este artigo é considerado em extinção a operar-se
gradativamente, de acordo com as normas
a serem fixadas no regulamento desta lei.
I 2.0 Os servidores do quadro em ~xtin
ção passarão a prestar seus serviços à SUDECO, de acordo com o regime legal que
lhes é próprio, podendo, entretanto, optar
pelo regime da legislação trabalhista, a
juízo da Administração, conforme Regulamento a ser estabelecido.
I 3.° O Poder ExecutIvo poderá determinar o aproveitamento do pessoal referido neste artigo em outros órgãos da administração direta ou indireta, consoante
art. 99 do Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967 ou mediante convênio, colocá-los à disposição de Estados e municipios.
Art. 13. Observadas a legislação e normas em vigor, a SUDECO, por proposta do
Superintendente, aprovada pelo Conselho
Deliberativo, poderá contrair empréstimo
no País ou, no exterior, para acelerar ou
assegurar a integral execução de programas e projetos previstos no Plano Diretor.
I 1.° A operação de que trata este artigo poderá ser garantida pela SUDECO, com
seus próprios recursos.
I 2.° !Fica o Poder Executivo autorizado
a dar garantia do Tesouro Nacional as operações de crédito internas ou externas, referidas neste artigo.
I 3.0 Os recursos destinados à amortização e ao pagamento de juros relativos às
operações de crédito contratados pela SUDECO constarão do Orçamento-programa
da autarquia.

Art. 14. A SUDECO poderá promover a
desapropriação de bens por necessidade ou
utilidade pública ou por inter~sses social
quando necessária à realização de suas finalidades, em sua área de atuação.
Art. 15. Ressalvada a necessidade excepcional de contratação de técnicos especializados, reconhecida expressamente pelo
Presidente da República, nenhuma admissão de pessoal será feita na Autarquia sem
que se verifique, previamente, no centro de
redistribuição de pessoal a existência de
servidor que possua a qualificação exigida (art. 99, § 5.0 Decreto-lei n.o 200, de 25
de fevereiro de 1967).
Art. 16. A SUDECO encaminhará ao
Poder Executivo, com base em levantamento de dados econômicos da área e em conformidade com as diretrizes da politica financeira, a proposta de criação de um banco de desenvolvimento para a Região Centro-Oeste.
Parágrafo único. Enquanto não instituido o estabelecimento bancário previsto
neste artigo, a Superintendência escolherá
a. agência ou agências financeiras necessárias à execução de planos ou programas,
mediante condições estipuladas em convênios, ouvido o Conselho Deliberativo e submetida a escolha à prévia aprovação dos
Ministérios da Fazenda e do Interior.
Art. 17. Vetado...
Art. 18. A SUDECO poderá criar e manter escritórios regionais, onde julgar conveniente, mediante a aprovação do Conselho Deliberativo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 19. Os recursos constantes de planos ou programas e as verbas específicas
ou globais, da SUDAM e 8UDESUL, destinadas à área da SUDECO, serão aplicados
em regime de convênio entre os órgãos interessados pela SUDECO.
Art. 20. O art. 2.0 do Decreto-lei n.O 301,
de 28 de fevereiro de 1967, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2.0 A Região Sul, para os efeitos deste decreto-lei, COIlIlpreende os
Estados do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul."
Art. 21. O Plano de Desenvolvimento da
Fronteira Sudoeste e a Superintendência
da Fronteira Sudoeste (SUDESUL) passam
a denominar-se respectivamente, Plano de
Desenvolvimento da Região SUl, e Superintendência da Região Sul (SUDESUL).
Art. 22. O Poder Executivo baixará, em
execução desta lei, o iRegulamento da Surepintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
Art. 23. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.0 de dezembro de 1967; 146.°
da Independência e 79.° da República. A. COSTA E ,sILVA - Afonso A. Lima Fernand, Ribeiro do VaI.
LEI N.o 5.457, DE 20 DE
JUNHO DE 1968

Altera o § 1.° do art. 1.° e alíneas "a"
e "c" do art. 6.° da (Lei ,D.o 5.365, de 1.°
de dezembro de 1967, que cria a Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste (SUDECO), e dá
outras providências.
O Presidente da República,
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DECRETO-LEI N.o 576, DE 8 DE
MAIO DE 1969
Altera a redação do artigo 21, da .Lei
n.O 5.365, de 1.° de dezembro de 196'7, e
do parágrafo único do artigo 13, do Decreto-lei n.O 301, de 28 de fevereiro de
1967.
O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe confere o l 1.0, do artigo
2.0, do Ato Institucional n.O 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 1.° O artigo 21, da Lei n.o 5.365, de
1.° de dezembro de 1967, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 21. O Plano de Desenvolvimento da Fronteira Sudoeste e a Superintendência do Desenvolvimento da
Fronteira Sudeste (Sú"DESUL), instituídos pelo Decreto-lei n.O 301, de 28 de
fevereiro de 1967, passam a denominarse, respectivamente, Plano de Desenvolvimento da Região Sul e Superintentendência do Desenvolvimento da iRegião Sul (SUDESUL)."
Art. 2.° O parágrafo único do artigo 13,
do Decreto-lei n.O 301, de 28 de fevereiro de
1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. O Conselho r.eunir-se-á ordináriJa ou extraordináriamente, sob a pr-esidência de um dos seus
membros, de acordo com o que dispuser
o Regimento Interno."
Art. 3.° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio dl;l1969; 148.° da Independência e 81.° da República. - A. COSTA
E SILVA - José Costa. Cavalcanti.
PARECER DA COM!S8AO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

I - Relatório
O projeto sob exame, de autoria do nobre

Art. 1.0 O § 1.0 do art. 1.0 da Lei número 5.365, de 1.° de dezembro de 1967, que
cria a Superintendência do Desenvolvimen00 da. ~gião Centro-OCste (SUDECO), e dá
outras providências, passa a ter a seguinte
redação:

Deputado Orestes Muniz, autoriza o Poder
Executivo a CTiar o Banco do Centro oeste S.A.
A proposição prevê, ,aJ,nda, a forma de
constituição do B'anco. os recursos, a adminlstr.ação, as atribuições e as condições das
operaçõeS'.
Na justificação, o autor diz que "a. criação d~ um estabelecimento de crédito, com
a incumbência especí1lica de prestar assistêncIa bancária ao desenvolvimento econômico da. região centro-Oeste (atualmente
integrada pelos Estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia) é,
além de uma necessidade indispensável e
inadiável, exigência da própria legislação
que criou a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Deste (Lei
n.o 5.365, de 1.0 de dezembro de 1967)".
A proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças.
l!l o relatório.

"§ 1.0 A área de atuação da SUDECO
compreende os Estados de Goiás e Mato
Grosso e o Território Federal de Rondônia."
Art. 2.° As !ineas a e c do art. 6.° da Lei
n.O 5.365, de 1.0 de dezembro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação:

"a) Ministério da Agriculturat Comunicações, Educação e Cultura, Fazenda,
Indústria e Comércio, Minas e Energia,
Planejamento e Coordenação Geral,
Saúde, Transportes e Trabalho e Previdência Social;
.
c) Estado de Goiás e Mato Grosso e
Território Federal de Rondônia."
Art. 3.0 Bevogam-se a$ disposições em
contrário.
Brasilia, 20 de junho de 1968; 147.° da Independência e 80.° da República. - A. COSTA E Srr.VA - Antônio Delfim Netto - Mário David Andreazza. - Ivo Arzua Pereira
- Ta.rso Dutra - Celslo Barroso Leite Leonel Miranda - José costa Cavalcanti Edmundo de Macedo Soares - Hélio BeltrãD - Afonso A. Uma - Carlos F. de Si-

mas.

n - Voto do Relator
Transformado em diploma legaL o projeto conseqüenciará lei autorizativa, que
segtmdo entendimento desta Comissão, não
fere qualquer disrpositivo da Carta Magna.
A matérla sobre a qual se legisla está
reservada à União (art. 8.°, item :x:vrr, alínea "I"), podendo ser editada lei ordinária
(art. 46, item In),
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A técnica legislativa é a que se recomenda.
Face .ao exposto, voto pela constitucionalidade, juridicid.ade e boa técnica legislativa
deste Projeto de Lei de n.O 1.152, de 1983.
Sala da Comissão, 16 de agosto de 1984.
- Wagner Lago, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Tunna "A" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei n.O 1.152, de 1983, nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Br-abo de Carvalho e Leorne Belém, VieePresidentes; Aluízio Campos, Jorge Medauar, Nilson Gibson, Wagner Lago, Arma,ndo Pinheiro, Raimundo Leite, Gomes da
Silva, Aidemir Andrade, Valmor Giavarina,
Joacil Pereira, Jorge Carone, João CU!I1ha,
José Melo, José Tavares e Ronaldo Canedo.
Sala da Comissão. 16 de agosto de 19'83.
- Bonifácio de .Ãndrada, Presidente Wagner Lago, Relator.
PARECER DA OOMISSAO DE
ECONOMIA, INDúSTRIA E C'O~RCIO
I - Relatório
Em pauta para apreciação dos ilustres

membros desta COmissão Técnica o projeto
em epígrafe, de autoria do nobre Deputllido
Orestes Muniz, cujo teor conslste em proposta de autorização 00 Poder Executivo
para criar o Banco do Centro Oeste S.A.,
destina,do a deoompenhar as funções de
agente financeiro da S~erlntendência do
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste,
SUDECO, conforme previsto no .art. 16 da
Lei n. O 5.365, de 1.0 de dezembro de 1967.
A proposição compõe-se de 20 (vinte) artigos distribuídos em 6 (seis) capítulos que
tratam da constituição; dos recursos; da
administração; das atribuíções; das condições das operações e das disposições gerais.
Em sua justificação o autor informa inicialmente que reapresenta a proposta em
homenagem a seu original inspira;dor, o exDeputado Jerônimo santana.
Quanto a suas razoos argumenta que fazse inadiável a criação de um ·banco de desenvolvimento da ,regi.ão centro-Oeste por
exigêncIa da lei que criou a SUDECO (Lei
n.O 5.365. de 1967 em seu art. 15). Qtre os
empreendimentos privados na região ressentem a inexistência. de uma instituição
desttna,da ao desenvolvimento da área, ficando, portanto. a mercê das regras uniformes da rede 'bancária que opera na região, sem qualquer contemplação para as
peculiaridades sócio-econômicas daquela
áirea.
Examinando as preliminares de conhecímento a douta Comissão de Constituição e
Justiça, em reunião de sua Turma "A", opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridic1dade e apropriada técnica leglslati.'a da proposição.
Nos termos do art. 28, § 6.0, "g" do Regimento Interno, compete a esta Comissão
m.anifestar-se quanto .ao mérito do projeto.
1: o relatório.

n - Voto do Relator
A proposta em -estudo já foi apl'esentada
.na legislatuxa anterior (P. L. n.O 6.106, de
1982), tendo sido rejeitada nesta OOmissão
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e arquivada nos termos do art. 116 .0.'0 Regim,ento Interno.
A gmndc dificuldade da administração
pública na atualidade refere-se à aguda
escassez de recursos para a1iender as enormes .demandas sociais. Assim, não faz sentido a criação de novo organismo de crédito destinado ao desenvolvimento regional do Centro-Oeste, face às implicações
incontornáveis de elevados custos de instalação e manutenção, pr1ndpalmente pOrq1.lJe, no presente caso, já atuam na região
dois tradicionais estabelecimentos oficiais
de crMito que atendem os programas locais
com linhas de crédito pl'evistas pelo Conselho Monetário Naiconal: o Banco do
Brasil e o Banco da Amazônia.
Portanto, atentos p!l!ra as atuais circunstâncias sócio-·econômicas, entendemos inoportuna a prOpOsição, posto que os benefícios almej.ados certamente poderão ser
obtidos pela utilização c,riativa e racional
da estrutura bancária já instala;d'a, sem os
enormes dispêndios que se fariam necessários ante a criação de novo organismo de
cr·édito regional.
Votamos, pois, pela rej,eição 'Cio Projeto de
Lei n.O 1.11>2, de 1983, de autoria do Deputado Orestes Muniz.
Sala da Comissão, de
de 1984. _
Saulo Queiroz, ·Relator.

m -

Parecer da Comissão

A Comissão lCfe Economia, Indústria. e
Comércio, em reunião ordi-nária realizada
·em 29 de agosto de 1984, aprovou por unanimidllldoe o Parecer do Relator, Deputado
Saulo Queiroz, pela rejeição ao :Projeto de
Lei n.o 1.152/8~.
Compareceram os senhores Deputadas:
Siegfried Heuser, Vice-Presidente no eX'e'rcicio da Pres!dêncea; Pratini de Moraes,
2.0~Vicc-Presidente saulo Queiroz, Relatorr;
Antonio Osório, Celso Barros, Pedro Sampaio, Herbert Levy, Isriliel Pinheiro, Darcy
Passos, Alencar Furtado, Bocayuva Cunha,
Coutinho Jorge, Oswaldo Trevisa;n, José
Thomaz Nonõ, Odilon Salmoria, Antonio
Farias, José Ulisses, Oscar C'orrea, Rubem
Medina, Celso Sabóia, Alberto Goldman,
Fernando Collor, Ralph Biasi, Virgildásio
de Senna, Eduardo Matarazro Suplicy; João
Agripino e Antonio Câmara.
Sala da Comissão, 29 de agosto de 1984. Siegfried Heuser, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Saulo Queiroz, Relator.
PARECER DA COMIsSÃO DE FINANÇAS
I - -Relatório
O Pllesente projeto é a re3JPl"esentação do
Projeto d~ Lei 'D. o 6.106/82, de auWrlJa dó
ex-Depurtaido Jerônimo Sanil;ana, que fora
rejeiJtado iJ1Ia Leglslalbura passada e -arrqui-

v8Jdo.

Em 6 (seis) capítulos, enVlOlvendo 20
(vinw.) aJrtigoo, o a-utor sugere a criação
do Ban.oo do Oeste S.A., estabelecimento
creditício IPll.Ta 'll> região Cen.Iro-OeSJte do
~B, comprooncLendJo (Jl8 E&tados de Ma,to
Ga:"ooso, Maro Grosso ido SUl, Goiás e RondÕ!l1iia.
Oomo:ftr<iro o ruJbre pairlam,en,tar que
subsc:reve Ill, lJ:>l.'IQPOSi.ção, o Banco do Cetlltro
oeste rl:terá ;forma e es!lrultura semelhantes
ao BaIlJCO da Amiazônia e -ao Banco do Nordestile, buscando os Il!l1iCSIllilS objetivos destes, ou seja, basioamrentfJe, dncremeniball" o
dooeIWOIvimenrto tdessa: áJrea do 1Jerrlitórto
naci<ma!.
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Todos os aspee>tos ;para o funcionamento
d'O Banco são previstos no projeto, sem dúvida 'Um ,1Jra,ba;lho de muito fôlego e brilhantismo.
Na Comissão de COillstituIção e Justiç:'l.,
onde foi RelaJtoo.- o e.mdnente Deputado
Wõlllgner Lago, mereceu unânime a,provaçã0,
pela sua constLtUJCiona1idade, joodicidade e
técnl.ca aegislativ,a.
Na Oomissão de Economia, Indústria e
Coméreio, r.elatllldo Ipeio nobre Deputado
Saulo Queiroz, que deu !paoooor con,trário,
foi rejeiJta:cto, também por unanimidade.
1: o TeLrutóIlio.
11 -

Voto do Relator

Os gover.nos têm 'Procurado, d<e há muito,

cllllIlÍllhoB !J.)lTátioos ipan::a rr.eduzir as diferenciações econô.miJcos entre as vâ:rias TC'giões
do Pais.
O Nol"Clieste, o Norbe e o centro-OeSlte têm
mereciJdo especia:latenção, mercê da imper.losa nooessidllJde de vencer o pauperlsmo
e (} subdesenvolvimenrto predomin-an'be nestas lÍiOOaJS, qu.e constituem mais de dom terços do i\ie!rritÓl'io. nacional.
Em docorrência dessa conscientização,
SUil'gi!r:am or.ganlS1IIW8 destinados exclusivamente 'a tll.>abalhiar o deeenvolvimento dessas regiões. Assim, vieram a Superintendência lp!Wa o Deren'V'Olvimenro da Am~nia SUDAM, logor,espa:J:dada ;pela criação do
BaDlCO da Amazônta - BABA; Q SUDENE _
Supermtendência do Desenvolvimento do
Nordeste, tambéma,poiado no BNB - Banco do NOll00&te do BrMil e final:.m!eI1!te a
SUDECO - SUl[)e'rin1ien'Ciêncla do Centro
Oeste, iIIlfeHzmenJte com sua obra ~er
rada por falar-lhe, em contraposição às
suas co-irmãs, a cobertura indispensável
dJe um fm>te estabelecimento erediitício.
Na si:IllVles enunciação 'Cio e'squ.ema de
ação e;m favor do desenvolvimento deSlSas
regiões, obsel"V'a-óle IIm:mtamente o ,tratamento diI>CrlminatOOio em iTelação '00 Cen1Jro-Qe:sJbe. J·=ads foI-lhe dado, para reforçlllr o desempenho da SUDECO, um ba,nco de desenvolvimento a nível do BABA e
do BNB.
O ,projeto de lei d/e -autoria do ilustre
DeipUJtaJdo ~s Muniz procura suprir esta incom,pr:OOThSíVlel laoun-a.
Em sua substanciosa jmstl.fioação, o iliutor
llI1ude llIOS obSltáculos 'em que esbwram os
eJI:l;]lreendimenrros regionaiBfaoe à carêncIa
de um esl;rubeleclmento de Cil'écl:ito vottado
com e:relmsividad~ para o processo desenVoolvimentista da região.
Oci.oso, eertame.nte, ·fa,laa: das !potencialidades econômiClllS OOS quatro Estados que
ctnnalõem o mlllPa -geográfico do denominado Centro-Oeste bI1asileiro. Sem exagero,
sAi lJ.'leIPOusa o celeiro da Nação. Oampos
mesglO'tá;veis que desa'brocham em milhóeB
de tone<laidas de aTroz, de milho, de soja,
,de cana-de-açúcar, de feijão, de ervamalte e a;lgooão, e d~ outros Jtantos IprOOutos
e\3Se'll.ciais à a1iJlnentaçã,o do illOSSO rpovo e
com capacidade Iparaatendea:, nos seus excessos, 'aOS reclamos das expor.taçÕC's. Rebanhos 'lmll>IlSOS viv.e.m. nas IPastal?iens na.turais desses EstlllclJos, onde .ai . agropecuária,
já de vuLto, [JOderrda ser ainida multo mais
desenvolvida com os :mllJs formidáv.eIs resultllldos 'PM"a 'a eoonomi'a naoional.
Vroes corrw os do Amguaia e do Tocantins, chapadÕfrs e cordilhJewas acobertando
fábuilias minerais, ·rCSCiI.'Vas !floresbads, a
maior Itl m!ús a:icafa;Ul1ill. do País, pa1Jl'lim.õmo ooo1'ógico brasileiro.
A agclooltur.a, a. pecuá.ria, a m.ineração,
sustentáculo eoonômioo ida rreg1ão, iCstão
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muito aquém do seu poderio produtivo. E
·a atividade :inJd11Sl1lrilll é sobremoo:o incipiente, como se o Plarnadto continuasse
"deitrudo 'eItIl bll'rÇl() esplêndido",sem aooJJdM'
reqUeT para o1Jre.pidanJte bulício das metrópo,]es que se 3Jceroam de sua f,ron,teira,
inclusive 'a própria CapiotaldoBaís.
O brilhanroe Deputilido Saulo Que·i'OOz, em
seu :pare«ler contrário ao presente projeto,
ateve-se S'omente a 11m ,aspooto episódico,
quandoassinalOiu qUJe ",agranJde dificuJdade
da: 'l3'dministração pública na a1tualidade
Il."ef.ere-lre' à aguda 6Scassez de recursos 'P'ara
atende,r as ,eno'rmes demandas sociais".
'É um 'llJrgume!llJto b3JSil;llJute frágil par,a se
derrubaJr =a prOlJ.)osição de tão vastas e
resipleitáveis IPre<1Je'nsões. Não se pod!e, evidentement,e, !l!ceitM' ,a; situaçã'Q bra:sileira
em ~stagnação permanente. As distorções
de uma política econômica mal conduzida
lIl'ão !pQ,ruem SieTVÍT de Iparâmetroaos Ír1s-opitáve-ÍJS anseios die rprogrresso e engrandeci,·
mento de um 'POVO como o do Centro-OeL!>te
do B])a.sil. Na dinâmica sóclo-poHtica e ecoillÔnllJca do País, o Centro-oeste tem de ser
olhado como mna das maiores pilastras em
que o Brasil se aaIlpM'ará para tIlilha;r, no
século XXI que se aproxima, o seu destino
de p.otêncli3J de [p'I'imeira grandeza.
Dentro dessa 'Visão realística do futuro
nJaclollJall, o C€!llJ1Jro..oeste faz rpor merecer,
sem quaiquer SO'lIlbra de dúvida, o seu banco do desenvo1v.iJmento, ora proposto no
projeto rob análise.
Homem do No11de8te, que viu lllJasce,r e
a;gi>gau'ba;r-se o obDabalho do BNB em favor
da minha região, não poiderria jamais fal,tar
com o Imeu voto à justa pretensão dos nossos ~ãos ,do Centro-Oeste.
Do que ra:cabo de ex;por, fica, conseqüentemente, o meu varto favorável à rp,res,enté
proposi!}ão.
Sala da Comi.s.são, 6 ode dezembro de 1984.
- Moysés Pimentel.

m - Parecer da Comissão
A Comissão 00 Finanças, emreulllião ordh:tária rreaJIi2JaJda no roa 21 àJe nov.embro de
1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei nP 1.152/83, do Sr.
Ol"eBtes Muniz, nos termoo do parecer da
RelJaJtor, Deputado Moysés Pimentel.
Estiveram [)l'IeOOI1tes os Senhores DeP:Itados: Luiz Lea:l, ~esidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Viee-J'["esidentes;
José OM'los Fl3igtmCles, Imdz Baccartni, Re!llJ3Jto Jollnsson, Sérgio Onuz, Ibsen de castro, Ny!der Ba.rbosai, FerniMldo MagaJIhã.es,
Walmor de Luca, Irajá RodxIgues, Christóvam Chlairadia e Luiz Srefaàr.
Sala da Coanissão, 21 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - Moysés Pimentel, Rer1a1tar.
PROJETO DE LEI N.O 1.177-A, DE 1983
(Do Sr. Daso Coimbra)
Altera o disposto na letra "b" do inciso IX do .art. 146 do Código Eleitoral;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade, juriclicidade, téClÚca legislativa e,
no mérito pela aprovação.
(Projeto de Lei n.o 1.177. de 1983, a
que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional d'€Creta:
Art. 1.0 Suprima-Sie do disposto na letra
b do inciso IX do art. 146 do Código Eleitoral (Lei n. o 4.73-7, de 15 de julho de 19(5),
a expressão final constante das seguintes
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palavras: "sendo que, nas eleições para a
Câmara do:> Deputados e .Assembléias Legislativas, os candidatos indicados devem ser
do mesmo Partido sob pena de nulidade do
voto para os dois cargos".
Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 São revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
O objetivo deste projeto é 'eliminar da legisla!}ão eleitoral o voto vinculado.
Há vários dispositivos legais dispondo
sobre a matéria. Somente no que diz respeito às eleições de 15 de novembro do ano
passado, três leis foram promulgadas: a de
n.O 6.978, de 19 de janeiro de 1982; ade n.o
passl3ldo, três leis foram promulgadas: a de
n.o 7. (}21, de 6 de setembro de 1982.
Esses três diplomas Legais estabeleceram
a vinculação total de votos mas todos eles
se destinaram a disciplinar exclusivamente
o pleito de 15 de novembro do -ano passado.
Feita a eleição, o obj'etivo daquelas leis está
·exaurido. O assunto volta a ser regulado
pelo Código Eleitoral, que estabelece ,a vincula!}ão de votol'l apenas para os 'Cieputados
federais e estaduais, conforme está escrito
no art. 146:
"Art. 146. Observar-se-á na votação
o seguinte:
IX na cabiná indevassável, onde
não poderá. permanecer mais de um minuto, o eleitOr indicará os candidatos
de sua pref1erência e dobrará a cédula
oficial, observadas as seguintes normM:

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
O projeto de Lei n.O 1.177, de 1983, de
autorIa do nobre Deputado Daso Coimbra,
pI'etende alterar o Código Eleitoral vigente, com o objetivo de suprimir da legislação a figura do voto vinculado.
Utilizado de forma arbitrária pela Iniciativa Ido governo nas últimas leleições,
quando foi levado ao paroxismo com o es,tabelecimento da vinculação total, para todo.; os cargos em disputa. Sem dúvida foi
,essa uma medida destinada a dar maior
pod'er de pressão àqueles partidos mais bem
organizados desde suas bMes, o que a configurou como mais um casuismo utilizado
pelo governo com o objetivo de criar dificuldades às Oposições.
Com a realização do pleito de 15 de novembro passado, porém, a legislação que
se referia 'e·specificamente às regras para
a sua realização deixou de ter efeito, permanecendo em vigor tão-80mente a regra
que prevê a vinculação do voto dado ao
Deputado Federal eao Deputado Estadual,
os quais, segundo o dispositivo que o presente projeto pretende alterar, devem ser
dados a candidatos de mesma partido, sob
pena de nulidade.
Na sua justificação, o autor do projeto
considera que a legislação atual "asfixia
( ... ) a libeJJdade de escollia, impondo 00
eleitor a camisa-dIa-força do voto vinculado, obrigando-o a votar em candidatos que
não sufragaria se tivesse respeitado o seu
direito constitucional de liv~e escolha dos
seus candidatos".
11 -

escrev:endo o nome, o prenome, ou
o número do candidato de sua preferência nas leições proporcionais, sendo
que, nas eleições para a Câmara dos
Deputados e Assembléia Legislativa, OS
candidatos indicados devem ser do mesmo partido, sob pena de nulidade do
voto para os dois cargos."
Grifamos as expressos que o projeto pretende eliminar a fim de que seja extirpado
da legisla!(áo eleitoral o voto vinculado.
Por que fazê-lo?
Na verdade, o objetivo colimado é assegurar ao eleitor o pleno exercício do seu
dil"eito de escolher livremente os seus candidatos; o direito de optar por aqueles que
considera os melliores; o direito de eleger
.aqueles que, no entender do votante, são
mais aptas ao lexercício dos cargos eletivos.
A legislação atual asfixia essa liberdade
de escollia impondo ao eleitoT a camisa-deforça do voto vinculado; obrigando-o a vo.tar em candidatos que não sufragaria se
tivesse respeitado o seu direito constitucional de livre resoolha dos seus governantes.
De fato, a legislação vigente restringe a.
liberdade de sscolha do eleitor que, então,
é levado a duas opções: abster-se e votar
'em branco; ou, então, submeter-se à imposição legal e sufragar nome que não escolheria se tivesse a liberdade de f·azê-Io.
Já que o país está se redemocratizando,
vamos levar o sopro da liberdade ,também
à legislação eleitoral para que as eleições
sejam realmente a livre manifestação do
corpo eleitoral.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1983. Daso Coimbra.
b)

Voto do Relator

Pelo disposto no art. 28, § 4.0 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
cabe à esta COmissão de COnstituição e
Justiça pronunciar-se sobre projetos que
alteram a legisla!}ão e)eitoral nos seus aspectos de mérito, além de fazê-lo, como
ocorre em todos os demais projetos que
tramitam na Casa, sobre a sua con&tituclonalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Quanto aos aspectos preliminares nada
temos a opor ao projeto, uma vez que o
mesmo é constitucional, e não fere 00 cânones da juridicidade e da boa técnica legislativa.
No que se refere, igua.Imente, ao seu mérito e oportunidade, consideramos apropriada a iniciativa. do nobre Deputado Daso
Coimbra.
sem dúvida alguma, a vinculação de voto, mesmo na forma parcial que ora vige
em nossa legJslação, representa uma limitação na autonomia do eleItor, numa restrição em sua capacidade de efetuar esl»lhas 'políticas entre candidatos que se apresentam diante de si.
A idéia que um eleitor deve sufragar apenas candidatos de um mesmo partido politicopode ser consMerada adequada em
países de longa vida partidária, como os
europeus, .por exemplo, onde algumas das
agremia!}ões políticas que disputam a preferência do eleitorado ,têm uma longa história de luta.<; e posições programáticas formadas e conhecidas por gerações de eleitores.
No Brasil, infelizmente, de tempos em
tempos a vontade dos detentores do poder
tem alterado o quadro 'partidário, por ve-
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zes ,através de medidas violentas e arbitrárlas, o que não tem C01lJtrlbuído de forma alguma para a fixação de um quadro
partidário estáV'el em nosso Pais.
Assim, consideramos que só poderemos
defender ooerentementeum instituto como
() da vinculação de votos quando 0'3 partidos se estiverem estabe~ecido de forma permanente na consciência do povo e das elites politicas.
Até que tal aconteça consideramos que
a. vinculação de votos deve ser suprimida
da legislaç.ão leleitoral, nos termos da proposta em exame.
Isto posto, votamos, pela aprovação do
Projeto n.o 1.177, de 1983, de autoria do
ilustre Deputado Daso Coimbra, por razão
de sua oportuilidade, constituclonalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.
Sala da Comissão, 4 de agosto de 1984.
- Brandão Monteiro.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição le Justiça, em
reunião or<tinária de sua Turma "A" realizada hoje, opinou unanimemente pela
constituci<malidooe, jurldicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n,o 1.177/83, nos termos do
parecer do relator.
Estiveram pl'esentes os Senhores Deputados: GO'rgônio Neto, Vice-Presidente; no
exercício da Presidência; Antônio Dias,
Djalma Bessa, Gerson Pel'les, Osvaldo Melo,
auido Moesch, Jorge Al'bage, José Burnett,
Nilson Gibson, Arnaldo Maciel, Amadeu
Geara, João Divino, Joiio Gilberto, Matheus
Schmidt, Raimundo Leite, Walter Casano;va, Valmor Giavarina, JOsé Genoino, Edi':
son Lobão e Gomes da Silva.
Sala da Comissão, 27 de novembro dI(:
1984. - Gorgônio Neto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Brandão Monteiro, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 1.301-A, DE 1983
(Do Sr. Jaime Câmara)
Proíbe a pesca econômica nas bacias
dos Rios Araguaia e Tocantins e determina outras provid'ênclas; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
,Justiça, pela constitucionalidade, jlllidicidade e técnica legislativa; da Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela rejeição; e, da Comissão de Ciência e Tecnologia, pela aprova9lo, com
emendas.
(Projeto de Lei n.o 1.301, de 1983, a
que se referem os Pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica proibida a pesca econômica nos rios, lagos e lagoas pertencentes às
bacias do Araguaia e Tocantins.
Parágr,afo úniCO. Entende-se, para os
efeitos desta lei, como pesca econômica
aquela exercida com finalidade comercial
ou industrial, de forma artesanal ou não.
Art. 2. 0 A infração ao disposto nesta lei
constitui crime e será punida nos termos
da legislação penal vigente; além de importar aos responsáveis a aplicação das seguintes penalidades:
I - apreensão do produto da pescaria e
dos apetrechOs de pesca;
11 - pagamento de multas de cr$
.
W.OOO,OO a Cr$ 500.000,00, atuallzáveis nos
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termos da Lei~.o 6.423, ,de 17 de junho de
1977, cobradas em dobro no caso de reincidência.
Art. 3.0 A fiscalização do disposto nesta
lei será feita pelos governos dos respectivos Estados, mediante convênio coma Superintendência do Desenvolvimento da Pcsca-SUDEPE.
Art. 4.0 Dentro do prazo de 30 (trinta)
dias de sua publicação, o !Poder Executivo
regulamentará esta lei.
Art. 5.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Em paciente, enérgico e profícuo trabalho de muitos anos, a Superintendência do
Meio Ambeinte de Goiás - SEMAGO através de fiscalização, educação e até mesmo repressão, fez regredir os níveis de
depredação dos rios que correm no território do Estado, povoando-os de novo de
peixes.
Entretanto, todo esse esforço talvez venha
a se perdé..,· porque a SUDEPE, não só não
renovou o convênio com aquele órgão estadual para a fiscalização da rede fluvial do
Estado, como, segundo vem noticiando a
imprensa, deverá permitir a pesca profiSSional em nossas águas, que, aliás, já está
ocorrendo por falta exatamente de fiscalização, inclusive com a utilização de instrumentos proibidos.
Diante desse crime que se pretende praticar contra nosso patrimônio natural, temos o dever, como representantes de Goiás,
de lançar mãos dos meios de que dispomos
para evitar a degradação ambiental que :\!'Or
certo virá com a continuidade da pesca profissional em duas de nossas principais
bacias fluviais - a do Araguaia e a do Tocantins. Se ficarmos omi.s.sos, seremos coniventes, e, amanhã, quando aqueles hoje piscosos rios se transformarem em mananciais
mortos, como o Tietê e o Paraíba do Sul apenas para citar alguns dos muitos existentes - teremos de prestar contas às gerações futuras pelos anos causados ao equilíbrio ecológico da região com nossa conivência.
Segundo o Dr. Leolídio Oaiado, ex-Superintendente da SEMAGO, lia captura do
animal no seu berçário de origem é um
assalto à natureza. Se uma espécie silvestre é útil, por fornecer pele ou proteína,
deve ser criada por métodos científicos,
aumentando o seu número para determinados fins, como se faz na Venezuela, entre criadores de capivara". E acrescentamos
o exemplo de Campos do Jordão, em São
Paulo, onde em seu horto florestal são
criados diversos tipos de peixe de forma
científica, os quais são comercializados, inclusive carpa.
A permissão da pesca profissional fluvial
leva à proliferação de colônias de pescadores ao longo dos rios, o que pode acarretar
a miséria social, isto porque asrlquezas naturais exploradas intensamente e, em especial, de forma empírlca e, não raro, criminosa, tendem a exaurir-se.
A inexistência de estudo tecnológico das
águas, que permita determinar a quantidade de peixe que pode ser retirada anualmente e o desconhecimento da produção
dessas áreas põem em risco os estoques da
região, constituindo-se até mesmo em
ameaça de extinção para. certas espécies.

Quarta-feira 5

15871

Vivendo os pescadores ao longo dos rios
quase exclusivamente do comércio do :pescado, a captura tem de ser feita durante
todo o ano, não respeitando sequer os períodos de reprodução.
Já houve tempo em nosso Estado em que
faltou pehre até para alimentar as popula'ções ribeirinhas. Não deixemos que isso
volte a acontecer.
Esperamos que os nobres Pares nos ajudem a preservar talvez um dos últimos redutos da fauna aquática no Brasil - a.s
hacias dos rlos Tocantins e Araguai.a aprovando o presente projeto o mais breve
possível.
A proibição da pesca nesses rios é medida
que se impõe de forma urgente. Inclusive,
adotamos em nossa proposição a terminologia usada no anteprojeto do Código de Pesca, que infeliz e inexplicavelmente até hoje
não foi remetido para a apreciação do Congresso Nacional.
Sala das Sessões,
Jaíme Câmara.

de maio de 1983. -

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR
LEI N,o 6.423, DE 17 DE JõlJNHO DE 1977

Estabelece base pal'a Correção Monetária e dá outras providências.
O presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 A correção, em virtude de disposIção legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária somente poderá ter por base
a variação nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN).
§

1.0 O disposto neste artigo não se

aplica:

a) aos reajustamentos salariais de que
trata a Lei n.o 6.147, de 29 de novembro
de 1974;
b) ao ,reajustamento dosbenefícíos de
previdência social, a que se refere o § 1.0 do
art. 1.0, da eLi n.o 6.205, de 24 de abril
de 1975; e
c) às correções contratualmente processadas nas operações de instituições financeiras.
§ 2.° Respeitadas as exceções indicadas
no parágrafo anterlor, quaisquer outros indices ou critérios de correção monetária
previstos nas leis em vigor, ficam substituidos pela variação nominal da ORTN.
§ 3. 0 Considerar-se-á de nenhum efeito
a estipulação, na vigência desta lei, de
correção monetária, com base em indice
diverso da variação nominal da ORTN.
Art. 2.0 O disposto nesta lei não se aplica aos contratos pelos quais a empresa se
obrigue a vender bens para entrega futura ou a prestar ou fornecer serviços a serem
produzidos, cujo preço poderá reajustar-se
em função do custo de produção ou da variação no preço de insumos utilizados.
Art. 3.0 Esta Lei entra.rá em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
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PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSAO DE
AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

I - Relatório
A proposição em tela, de autoria do ilustr~ Deputado Jaime Câmara, quer proibir
a pesca econômica nos rios, lagos e lagoas
pertencentes às bacias do Araguaia e Tocantins.
Esclarece o Autor, na justificação:
"Diante desse crime que se pret<fnde
praticar contra nosso patrimônio natural, temos o dever, como representantes
de Goiá.s, de lançar mão dos meios de
que dispomos para evitar a degradação
ambiental que por certo virá com a continuidade da pesca profissional em duas
de nossas principais bacias fluviais - a
do Araguaia e a do Tocantins. Se ficarmos omissos, seremos coniventes e,
amanhã, quando aqueles hoje piscosos
rios se transformarem em mananciais
mortos, como o Tietê e o Paraíba do Sul
- apenas para citar alguns dos muitos
existentes - teremos de prestar contas
às gerações futuras pelos danos causados ao equilíbrio ecológico da região
com nossa conivência."
A proposição foi distribuída às Comíssões
de Constituição e Justiça, de Agricultura e
Política Rural e de Ciência e Tecnologia.
ll: o relatório.

I - 'Relatório
O ilustre Deputado Jrome OâiIl1ara, através d<3 pr.es.enrt:e ;proposi/}ão legislativa, intenta. proibir a pesca OOOiIlômIca nos rios
Aira:g.uaia e Tocanttns.
2. Em sua, justificação, o autor lembra
o fato de que a SUlpe:riIJJtendência do Meio
Ambiente de Goifus - SEMAGO, llltravés
de um tmbalho ,de fiscalização, eduoação
ere'PressÍÍio, f·ez T.egredJir os niV'eis de depredação dos rios no Estado, povoando-os de
novos lpeixes. Enwe<tanto, segundo o autor,
a SUDEPE não l'enovou o 'Convênio com a
SEMAGO e 'ainda está ;AermiJtindo -a pesca
profissioiIl!al nessoo rios.
3. E ad,uz: "Segundo o Dr. Leolídio
Calado, ex-Superintendente da SEMAGO,
"a cG.ptura> do >animal no seu berçário de
origem é 'um ;assalto à Natureza. se uma
espécie silvestre é útH, por fornecer pele
ou prOlteína, deove SCT o:r:l!a;da ;por métodos
científicos, aum.emando o seu número para
d€lbelrmtn:a:dos fins, como se faz na V'enczuela, entre CI"iadores de cropivatra". 'E
acresc'entam'OS o exem;plo de Campos de
JO'11dão, em São PauJo, onde em seu posto
moreSltaJ são oriados div.erros tipos de :peixe
de forma científica, os quais são comercializados. inclusive carrpa.
A rpermissão da pesca ,prof1sslonal fLuvial
Leva à ,prolifemção de colônias de pescadores ao longo dos :rúos, o que pode acarre001' a miBérúa $OOial, isto IPOl'que as riquezas
!li3Itumis exploradas intensamente e, em especial, de forma empÍ!rica e, não raro, cTiminOlSa, tendem a eXlaurir-se."
4. A Ooolissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tu= "A", opinou, unanimemenrte, pela constituciooalida:da, juridicidade e técnica Legislativa do
projeto, l10JS termos do parecer do ReLart:or.
5. Deve &gJDTa este órgão técnico,face
ao que preeeitua o § 1.0 dI) a.rt. 28 do Regimento Lntermo desta Ca,sa, emÍJtir [parecer
sab1:\e a 1pll"CpOSitura..
6. A proibição total da pesca eicollÔmica nas bacIas dos rios ATagnaia e Tocantins, como a,presentada 'no projeto de lei
pe!!:) DeputaJdo Jaime Câmara, além de não
enconlmar o minimo respaldo técnico-cientifioo, tem na sUJa fundamentação e possível wplicação Illiguns equívocos e sinais de
inarpllcabilklade.
7. Saibemos que M bacias do complexo
Axaguai'lli-TocantIns representam 11% do
território naciOIlJaI, tenvolvendo os Estados
de aoifus (55% de reu territórto) , Mato
Grosso (24%),Pará (17%) eMaa"anhão (4%).
8. A extensão da situação do E'.sobado
de Goiás a ouf.11as Unidades da Fede<ração
aca,J.TeItaria,ao iIlOSSO Vóffi:, Bérioo problemas
doe ardem eoonômico-soc!Ia1, vez que naquelas Urndadoo emtem um coDJt.ingente signiMcativo de :f>llJnúli.as que viwm exc1usiVamJe<I1Jte d'll rpeooa. PeT.gUII;ta~se: proibida
esta atividade, quem financiaria, quem
conduzLria o [)l"OICeS8O necessário de realocação de ,mão-de-obiro., inclusive com gal1l.lintioa de empregos?
9. A [pOOibição total da :pesca nestas bacias, ao nosso ver, não é a 'nwlhor forma
de se ~ os estoques pesqueiTos. Medidas de adm.ln:lJStração como: de,fesa nas
épooas de desova; estabelecimento de tamanhoo IlnillJimos de ca.ptura; estabelecimentos de CaTac1Jerístroas técnicas 'CIos a,parelhos de captura que resulte em seletividade (tamanho mínimo de malha, etc.);
poderiam, desde que tomadas com bases
científklas e sob real fiscaJização no seu

D - Voto do Relator
Examinado o projeto à luz das recomendações regimentais do art. 28, § 4.°, constata-se que o mesmo pode continuar tramitando.
Não existe ofensa aos preceitos da Lei
Maior, especialmente àqueles que dizem
respeito, mais de perto, com o exame que
este Colegiado deve proceder.
A matéria sobre a qual se legisla está reBervada à União (art. 8.°, item XVII, alínea "h"), podendo ser editada lei ordinária (art. 46, item m).
ll: perfeitamente licito ao Deputado Federal propor o tema à deliberação da casa,
conforme a norma do art. 56, eis que não
'existe reserva desta iniciativa ao Presiden. te da República (arts. 57 e 65, dentre
,outros) nem aos Tribunais Superiores
(art. 115, II).
A técnica legislativa é a que se recomenda.
FaCe ao exposto, voto pela constitucionalidade, juridlcidade e boa técnica legislativa
, deste Projeto de 'Lei n.o 1.301, de 1983.
Sala da Comissão, 16 de agosto de 1983. . Wagner Lago, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constirtuição e Justit:a, em
reunião de sua '111Jrma "A", realizada hoje,
, oplmou una;nimemente ,peLa oonstitudonalida.de, jurldieidade e técnica legislativa d9
Prrojeto Ide Dei iIl.O 1'.301183, nos termos do
parecer do Relator.
Estiveram presentes os senhores DeputadOS: Bonifácio 'CIe AnclJrada, Presidente;
Bmbo de Carvailho e Loor!ne Belém, ViceP!re&id>eIlltes; Muízio Campos, Jorge Med<lllUaT, N:iJlson Gibson, WagneiT Lago, Armando Pinheiro, RlMmundo IJeiJte, Gomes
da Silv<3, AIClenriIr Andrade, Valmor GiavarinJa, Joacil Pereira, Jorge Carone, João
omma, José Mclo, José TaV'ares e Ronaldo
,

Qalnedo.

Bala da Oomi&são, 16 de agosto de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente .Wagner Lago, n,elartor
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cumprimento, S€II' bem mais adleQ:uatdas que
a [pI'Oibi/}ão total, permitindo ainda a transformação doorecursos n'aturais pesqueiros
em aLimento :pa:ra a '11DSSa população.
la. Aexpeetaiblrva de qrwe Ill. pesca 'Venha
cau.sa:r desequilíbrios ecológicos a panto de
tomar nossos rios em mananciais mortos,
oomo o Tietê e o PaTail1a do Sul, além de
ser um Taciocínio si.mJpJ.ista, não levou em
consideração que a eaUiSa maior e primeira
do deseqIDlíbrlo ecológico 11Iaqueles rios, restde 'DIa ;poluíção indusma[furbana.
11. Se os Tecursos finacel:ros, materiais
e humanos são i'llSuficientes para coibir a
pesca eomeTdal em Goiás, oomo.se obteriam
tais i'ecursos :para efetuatl" a fi:scalização em
ámeaagOlI'a de d1memão oamrpliJllidu.?
12. POtr outro lado, a prátic'a da atividade ;pesqueira :realizaJda [por pesca'Clo:res
que a treoonheçam como a Iprlncipa:l fonte
para seu oostento, em muito facmtatria a
a/}ão de fiscalização dos evootuais abUl306.
13. Podie-se a:dml:tir atê ipelo desconhecimento do nível de expIora/}ão desejáve'l do
ponto de vista biológico dos e800ques p,esqueiTos das 'bacias, que se proíba a pesca
dIota. industrial.
Desta farma, oachllj[I1os ino~tuno o projeto de led em [pauta, s;uglCrl.ndo ao mesmo
tempo, que se iIlJtensifiquem as pesquisas
11Ia <região das bacias do ATa~aia-Toca.n
tins, para que ao se legislar tpatl"a:a área se
tenha base científica paro. tal.
11 - Voto do Relator
Diante do 'eXIPQsto, noooo voto é pela rej'eição do Projeto de Lei n.O 1.301, de 1983.
saaa da Comissão, de
de 1984.._Márcio Lacerda, Rel.a:tor.
DI - Parecer da Comissão
A ComiJssão de Ag>ricultura e Política
Rural, em sua. .reunião otddnária do dia 8 de
a,gosto de 1984, op1noo., lmllinimemenrte, pela
rejeição do Projeto de Lei n.o 1.301/83, do
Sr. Jlaime Câmara, nos termos do 'Parecer
do Relator, Deputado Márcto Lacerda.
Estivemm [prerenJbes os Senhores Deputados: Ivo VaIlJdetrliinde, Presldente; Máreio
Laceroo, Relator; João Paganel:la, Geraldo
Fleming, Juarez Ber:natrdre, Juarez Batista,
Antônio Gomes, Sér.g1o Lúmba, Ferrn.ando
Gomes, Marcooooo Pe!reira, Santinho ~r
tado, OswaJ'Clo 'I111evisaa1, AmIdo Mole<tta.,
Jorge VÍJanna, Wiildy Vianna, Ha'l"l"Y Aimo!:drrn, Anltônio CâmM1a, Rena.to COfrdeiro, Oswaldo Lima FiJho, 8aoramoago ~eiro, Alcidre Lima, Ilturiv.aI Nascimento, ReI.nhold
stephanes, IDranci800 Sales, Oa.rdoso Alves,
Moelo ]\reire e Maçao Tadano.
Sala da Comissão, 8 de agosto de 19,84. Ivo Vanderlinde, Presidente - Márcio Lacerda, Rell.litor.

PARECER DA COMISSAO DE
CmNCIA E TEONOLOGIA
I - Relatório
O projeto em exame, de iniciativa do
nobre Deputado Jaime Câmara, proíbe a.
pesca ,e<lonômica nas bacias dos nos Araguaiae Tocantins, considerando como tal a.
exercida com finalídadEi"comerc1al ou industrial, de forma artesanal ou não. Estabelece ainda penalidades para os infr,atores
e que a fiscalização será exercida pelOS
governos estaduais, mediante convênio com
a SUDEPE.
2. Na justificação, lembra S. Ex.a. que
o trabalho da Superinoondêncioa do Meio
Ambiente de Goiás na preservação das bacias fluviais, realizado com êxito durante
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anos, talvez seja anulado, uma vez que a

SUDEPE não renovou convênio ne.sae sen-

tido, ,além ,de permitir a pesca profissional
nos rios Araguaia e Tocantins.
3. Argumenta também que "a pesca pro:fissional nos [rios leva à proliferação de
colônias de pescàdores ao longo dos rios, o
que pode acarretar a miséria social, isto
porque as riquezas naturais, explor8Jdas intensamente c, em especial, de forma empirLca e não raro criminosa, tendem a exaurtr-se".
4. Sobre a matéria já se pronunciaram
as doutas Comissões de Coostituição e Justiça e de Agricultura e Política Rural, cabendo-nos agora fazê-lo, nos termos regimentais.

Voto do Relator
5. Consideramos válida a preocupação
do nobre oolega em preservar os rios Araguaia e TOcantins, principalmente no território de seu Estado, m'llS entendemos,
data venia, que a proibição total da pesea
econômica - ressalvada, portanto, a pesca
científica e amildora - nessas bacias hidrográficas será lmpraticável, além de vir
9. caUSa;I sérios problemas de ordem econômico-social, uma vez que as populações
ribeirinhas em sua maior parte viv'€m exciuslvamente dessa atividade.
11. Como bem sali€'lltou o nobre Deputado Márcio Lacerda, em seu parecer, na
Comissão de Agricultura, as bacias do complexo Araguaia-Tocantins representam 11 %
do território nacional e se espalham pelos
Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Maranhão, o que dificulta sobremaneira o controle da medida preconizada na proposição,
quando for a nível de pesca de ,sobrevivência.
7. OUtrossim, devemos ressaltar que,
em ,todo I() País, quem conhece o problema
da pesca sabe muito bem que não são os
pesc8Jdores artesanais que destroem nossa
fauna ictiológíca, ~rur de oomo alega
S. Ex.a, pescarem durante todo o ano para
seu sustento e o de sua família, até porque
utilizam meios rudimentares que não chegam a comprometer nossos ,estoques de peixes, mas antes são vítimas dos grande&
pescadores, em sua maioria organizados em
empresas, que concorrem com eles de forma
alstemátiea, valendo-se de aparelhagem moderna e de barcos de maior calado, aprisionlllndo de cada vez grrandes quantidade8
de pescado, de forma indiscriminada quanto àI> espécies, ao tamanho e à época de
procriação.
fi -

8. Rec€'lltemente, tivemos oportunidade
de ver, pela televisão, oorno o n08llO caboclo
da Amazônia se está ressentindo com a
impossibilidade de pescar em virtude do
represamento do lago de Tucurui e da queda no nível das águas do próprio TocantiIl8
illaqueIa reglão, já que nas águas ele tem
a única forma de subslstência que conhece.
9. A idéia de se proibir a pesca econômica, como forma de preservrur essas duas
bacias fluviais, parece-nos merecedora. de
apoio, desde que ressalvado o direito de os
pescadores 'artesanais continuarem a exercê-la.
10. iNosso voto é, por conseguinte, pela
apro'V'ação do projeto, nos termos das emendas que propomos, com o objetivo de permitir aos pequenos pescadores que contilImem retm-ando dos rios os meios para sua
sobrevivência.
Sala da Comissão. 'lle setembro de 1984.
- Moacir Franco, Relator.
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m - Parecer da Comissão
A Comissão de Oiência e Tecnologia, na
reunião de 10 de outubro de 1984, aprovou,
por unanimieade, nos termos 00 parecer
favorável do relator, Deputado MoacmFranco, com duas emendas de sua autoria,
o Projeto de Lei n.O 1.301/83, do Sr. Jaime
Câmara, que "proíbe ,a pesca econômica
nas bacias dos ,rios Araguaia e Tocantins e
determina outras providências."
Estiveram pl'e&entes os seguintes Senhores Deputados: Jorge Uequed, Presidente;
Moacir Franco, Relator; Fernando Cunha,
Antônio Florêncio, Dirceu carneiro, Adail
Vettorazoo, Brasílio Caiado, Pacheco Chaves.
Sala <da Comissão, 10 de outubró de 1984.
- Jorge Uequed, presidente - MOacir
Franco, Relator.
EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSiAO
N.o 1

Suprima-se, no parágrafo único do -art. 1.0
do proj'eto, in fine, a expressão "de forma
artesanal ou não".
Sala da Comissão, de setembro de 1984.
- Jo:rje Uequed, presidente Moacir
Franco, Relator.
N.o 2

Acnescente-se ao projeto o seguinte art.
2.{), renumerando-se os demais:
"Art. 2." A proibição de que trata
esta Lei não se aplíca à pe&ca artesanal,
exercLda diretam€'Ilte por pescador proifissional autônomo, com meios de produção próprios, sozinho ou com o auxilio de familial'es, ou em regime de
parceria com outros pescMi'Ores, em embarcações de até 20 toneladas de arqueação bruta."
Sala da COmissão, de setembro de 1984.
- Jorge Uequed, Presidente - Moacir
Franco, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 1.678-A. DE 1983
(Do Sr. Renan Calheiros)
Dispõe sobre a contribuição sindical
às associações profissionais; tendo pareceres: da. Comissão de Constituição e
Justiça., pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho e Legislação Social,
pela aprovação; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação, contra'~ voto
do Sr. FIoriceno Paixão.
(Projeto de Lei n,o 1.678, de 1983, a
que se referem os Pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O inclro ITI do art. 589 da Collsolldação das Leis do Trabalho aprovada
pelo Decreto-lei n,o 5.452, de 1.0 de maio
dre 1943, passa a vigorar oom a seguinte
redação:
"nI - 60% (sessenta por cento)
para o sindicato ou associação profissional respectiva;"
Art. 2.0 Esta lei entl'a em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A atual crise econômica que o país atravessa, possivelmente a mais grave de que
nossa história tem registro, tem conduzido
a classe trabalhadora a uma situação dramática.
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o desemprego, o subempnego, o aviltamento do valor real dos salários, há muito
deixaram de ser fantasmas para se incorporarem de maneira inegável ao seu dia-a- '
dia.
Essa classe trabalhadora que é, af~l,
quem produz as riquezas de nosso pais, não
carece, entretanto, apenas de emprego e
salário:carece dos mais elementares direi- '
tos políticos de organização e defesa de seus
interesses. Carece ser respeitada pelas autoridades governamentais. Carece de partielpação nas decisões que lhe dizem respeito e que respeitam à vida da Nação. E não
se pode pensar em democracia no Brasil
sem atentar para estes aspectos. Não há
democracia que se sustente no silêncio dos
trabalhadores, nem na hipertrofia de um
poder, executivo afastado da Nação.
Assim, nos parece da mais absoluta urgêncja procurar os meios legais que poscontribuir ou facilitar a organizaça.-o
d trabalhadores. Como membros do Por Legislativo, cumpre-nos buscar as fórmulas legais que os -amparem na luta em
prol de sua participação política. Neste sentido, o primeiro passo a ser dllido é, e não
poderia deixar de ser, o incentivo à formação de sindicatos.
Todos nós sabemos, entretanto, que há
inúmeros empecilhos de ordem burocrática,
política e financeira à organização das diferentes categorias profissionais em torno
de seus sindicatos. E o primeiro deles é a
fragilidade das associações profissionais
que, por lei, devem precedê-los. Basta Lembrar que os dirigentes de associações profissionais não contam nem mesmo com a
chamada "estabilidade provisória". que é
dada aos dirigentes sindicais. Isso significa
que podem perder seus empregos a q,ualquer
momento, sem nenhuma garantia. Mas não
é este o aspecto que queremos focalizar no
momento, e sim outro : por lei, para criar
um sindicato é necessário reunir pelo menos um terço da categoria profissional respectiva. Esta constitui- uma das maiores dificuldades com que se defrontam as associações profissionais, já que a tarefa demanda um grande esforço de propaganda e
divulgação. de organização e informação,
sobretudo quando se trata de categorias amplas e numerosas. Como pagar funcionários,
alugar uma sede, arcar com despesas de
água,telefone, luz, correio, edição de jornal ou boletins, etc., unicamente com a
colaboração mensal dos associados? Eviden.,.
, temente não dá.

,t{-

Logo, nada mais justo do que estender a
contribuição sindical às associações profissionais, na ausência dos sindicatos. Cabe
esclarecer que esta contribuição é paga
pelo trabalhador quer haja ou não sindicato
organizado. A diferença é que, quando não
há, o dinheiro pago pelo trabalhador vai
para uma Conta Especial do Ministério do
Trabalho. da qual não haverá quase nenhum retorno.
'
Em nosso entender, a associação profissional é. nestas circunstâncias, o legítimo
representante da categoria profissional e,
portanto, a legítima merecedora da referida
contribuição. Dabe ainda frisar q,ue, além
dos 60% da contribuição sindical mencionados no caput deste projeto de lei, que
são destinados ao Ministério do Trabalho
quando não há sindicato organizado em
uma determinada categoria, este recebe
também e sempre, em qualquer circunstância, outros 20% da mesmlli contribuição
paga pelo tl"ll;balhador.

Em virtudoe da justeza da presente proposição e da seriedade dos aspectos apreciados, contamos com o apoio dos nobres
pares.
LEGlSLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES
OONSOLIDAÇAO DAS LEIS
DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.o
de 1.0 de maio de 1943.

5.45~,

TíTULO V
Da Orranização Sindical

CAPtTULO·m
Da Contribuição Sindical

SEÇAO I

Da Fixação e do Recolhimento da
Contribuição Sindical
Art. 589. Da importância da arrecadação
-da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem
expedidas pelo Ministro do Trabalho:
I - 5% cinco por cento) para a confederação correspondente;
II - 15% (quinze por cento) para a federação;
III - 60% (sessenta por cento) para o
sindicato respectivo;
IV - (vinte por cento) para a "Conta
&pecial Emprego e Salário".
!PARECER DA OOMISSAO DE
OONBTlTUIÇAO E JUSTIÇA

I -
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Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do

nobre Deputado Renan Calheiros, pretende
alterar o inciso m do art. 589 da CLT para
·que, da arrecadação proveniente da contribuição sindical, também seja beneficiada a
associação profissional (e não apenas o sindicato, como é hoje).
A justificativa explica:
"por lei, para criar um sindicato é necessário reunir pelo menos um terço da
categoria profissional respectiva. ~ta
constitui uma das malores dificuld~es
com que. se defrontam às associaÇões
profissionais, já que a tarefa demanda
um grande esforço de propaganda e divulgação, de organização e informação,
lJobretudo quando se trata de categorias
amplas e numer0sa8. Como pagar funcionários, alugar uma sede, arcar com
despesas de ágtia, telefone, luz, correio,
edição ~e jornal ou bOletins, ete., unicamente com a colabOração mensal dos
associados? EvIdentemente não dá.
Logo, nada mais justo do que estender
a. contribuição sindical às associações
profissionais, na ausência dos sindicatos. Cabe esclarecer que esta contribuição é paga pelo trabalhador quer haja
ou não sindicato organizado".
B o relatório.
D - Voto do Relator
Face ao que determina o f 4.0 do art. 28
do Bégtmento Interno, a manifestação deste

órgão técnico deverá ater-se exclusivamenie
aos aspectos preliminares.
A manifestação, quanto ao mérito, foi
deferida às doutas Comissões de Trabalho e
Legislação Social e de Finanças.
Nada existe que possa impedir a tramitação legislativa deste projeto, eis que foram
obedecidos os mandamentos fundamentais
quanto:
- à competência legislativa da União
(art. 8.0, item XVII, allnea b);
- à atribuição do Congresso Nacional
(art. 43);
- ao processo legislativo adequado (art.
46, UI); e

- à legitimidade da iniciativa concorrente (art. 56), que não sofre restrição de exclusividade.
.A. técnica legislativa utilizada é correta.
Face ao exposto, manifesto-me pela constitucional:ldade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n.o 1.678, de 1983.
Bala. da Comissão, 27 de setembro de 1983.
- Nilson Gibson, Relator.

m - Parecer

da Comissão

A Comi.ssão de COnstituição e Justiça, em
xeunião de sua Turma. "B" realizada hoje,

opmou uilanimemente pela constitucionalidade; juridicidad'e e téenica legislativa do
iProje~ de Lei n.O 1.673/83, nos termos do
pareéer do relator.
EstIvel'am presentes os Senhores Deputados: BrabO de Carvalho e Leorne Belém,
Vice-Presidente; Gerson Peres, V.a.lmor Giavarina, Gorgônio Neto, Djalma Bessa, Nilson Gibson, Jorge Arba.ge, J.úllo Martins,
Jorge Medauar, OSvaldo Melo, Raimundo
Leite, Ernani Satyro, Rayxnundo ABfora, Arnaldo Maciel, Rondon Pacheco, Otávio Cesárlo, Egídio Ferreira Limai Ibsen iP1nhelro,
Amadeu Geara e Darcllio Ayres.
Bala da comissão, 27 de setembro de 1983.
- Brabo de Carvalho, Vice-Presidente no
exercicio da Presidência - Nilson GibsOn,
Relator.
iPARECER iDA COMISSAO DE
TRABALHO E LEGISLAÇãO SOCIAL
I -

Relatório

O art. 589. caput, e seu item UI, da Consolidação das Leis do Trabalho, encontramse assim redigidos:
"Art. 589. Da importância. da arrecadação da contribuição .sindical serão
feitos os seguintes créditos pela Caixa
Econômica Federal, na forma. das inStruçõesque forem e~s peJo MInistro do Tra.balho:
1-

m -

.
60% (sesenta por cento) para

o sindicato respectivo;"
Com a apresentação deste projeto de lei,
que tomou o n.b 1.678/83, pretende o seu
autor modificar a. redação do retrotranscrito item ro, do a~. 589, da CLT, para
determinar que ~ 00% provenientes da
arrecadação da contribuição sindical sej am
destinados, na falta do sindicato, à!leBOciação proflss1onal respectiva.
A COmissão doe Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "B", opinou, una,.
nimemente, pela. constitucionalidade, J-tm'dicidade e boa técnica leglslativa do prbjeto de lei em exame, .DOI ~os do pare-

cer do relator, o nobre Deputado N1Json
Gibson.
lt o relatório.
11 - Voto do Relator
lo as'sociação profissional é o primeiro

PIllSBO para a organização de um sindicato.
lt a face em que a categoria profissional

prova teratingldo satisfatório grau de coesão e adquirid'!> consciência dos direitos que
lhe são peculiares.
se assim é, e se a. lei permite a constituição de associações profissionais (art. 166
da Constituição Federal e art. 558 da. CLT).
o que lhes assegura. o direito de poder representar, perante as autoridades admilÚ!ltra-tIvas e judiciárias, os inter~ individuais dos assoclado.s relativos à sua atividade ou profissão, nada mais justo, 1Xl'la,
que se e.stenda a contribuição sindical
prevIsta no retromencionado item m, do
art. 589, da CLT, às referidas ent-idades, na.
falta dos sindieatos, para que '~sam elas,
assim. melhor desempenhar as fúnções que
.
justificaram a sua criação.
Concludentemente, votamos pela apTova,;.
çãó do Projeto de Lei n.o 1.678/83.
Bala. da Coml.ssão, de
de 1983.. -.Cássio Gonçalves, Relator.

m-

Parecer da Co:mleão
A COmissão de Trabalho e Legislação Social, em reunião ordinária de sua Turma

"B", l'ealizada em 5-9-84, opinou, unanimemente, pela rejeição do Projeto de Lei
n.O 1.678/83, nos termos do parecer do Irelator.
'EStiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Dulci, Presidente; Cássio Go1J.çalv'es, Relator; Darcy Passos, Nelson WedeIdn, Franciseo Amaral, Afuél:lo peres,
Luiz Henrique e Osmar Leitão.
sala das Sessões, 5 ~e setembro de 1984:.
- Luiz Dulce, presidente - Cássio Gonçalves, Relator.
iE'ARECER DA OOMISSAO DE
!FINANÇAS
I - Relatório
Propõe o nobre Deputado Renan Calheiros que seja modificada a atual 1l'Cdaç~
do item ITI do art. 589 da Consolida.ção
das Leis do Trabalho, que passaria a ser
esta:
"m - 60% (sessenta ~r cento)
para o sindicato ou associação profissional respectiva", em lugai' da atual
que estabelece apenas o deaconto' para
"o sindicatlO".
Na ComiBsão de consutuição e JUStiça,
acolhido 'Pelo seu aspecto coostituclonid,
jurídico e de técnica IegJslatIva.
Na. Comi&'lão de Trabalho e LeigBlação
SOcial, com voto favorável de seu relator,
Deputado ClÍ8Sio Gonçalves, foi aprovllldO'
por unanirnLdoade.
~ o .IeU1;tóriO.

D - Voto do Relato.r
Muito segura e objetiva a justificativa
do autor ao seu projeto. Prova., a IlObejO,
que as associaçõeB profissionais, por sua.
fragilidade flna.nceira, não podem se transformar em sindicatos para um melhor desempenho .de sua função representante de
uma categoria profissional.
Enquanto a lei reserva 60% para 08 .ll1n.dicatos 'em funcionamento, nada destina.
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às as.sociações profissionais, ignorando que
'estas são o ·embri'io daqueles.
.
Acresce destacar, além disso, que existem
as.sociaçóell profissionais que desenvolvem
um ,trabalho incansável na defesa dos seus
associados, enfrentando gr,andes dificuldades por não possuirem receita à ,altura de
,mas despesas. Vivem, tão~sóe unicamente,
das mensalidades diminutas pagas por seus
sócios.
A contribuição sindical paga pelo trabalhador não distingue entre sindicato e associação profissional. Todavia, por força da
atual redação do mencionado item TIl do
art. 589 da CLT, só os sindicatos participam do rateio da :renda global dessa importante fonte de renda.
Nada mais justo, portanto, que, aprovado o projeto de lei do ilustre Deputado Renan Calheiros, o percentual de 60% da
contribuição sindical seja recolhida, indistintamente, quer para Os sindicato.:;, quer
para as .associações profissionais.
li: o meu entendimento e, conseqüentemente, o meu voto a favor da proposição.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 1984.
- Moysés Pimentel, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Conrlssão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro
de 1984, opinou, contra o voto do Deputado
Floriceno P,aixão, pela aprovação do Projeto de Lei n.o 1.678/83 - do Sr. Renan
Calheiros - nos termos do parecer do relator, Deputado Moysés Pimentel.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagundes, Luiz Baccarinl, Rienato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christóvam Chiaradia e Luiz Sefa.ir.
Sala da Comissão, 21 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - Moysés Pimentel, Relator.
PROJETO DE LEI N.O 1.763-A, DE 1983
(Do Sr. Francisco Amaral)
Exclui dos encargos do Decreto-lei n.o
2.047, de 20 de julho de 1983, as pessoas
que especifica, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constituo
cionalidade, juridicidade e técnica le&is1ativa; da Comissão de Economia,
Indústria ej Comércio, pela rejeição,
contra o voto em separado do Sr. Alberto Goldman: e, da Comissão de FInanças, pela prejudicialidade.
(Projeto de Lei n.O 1.'i63, de 1983, a
que se referem 08 pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Excluem-se dos encargos do Decreto-lei n.O 2.047, de 2D de julho de 1983,
as pessoas fisicas residentes e domicllladaa
nas áreas declaradas em estado de calamidade pública e assim reconhecidas pelo G0verno JlIederal.
Art. 2.° O Ministro da Fazenda baixará
instruções para o cumprimento do disposto
nesta lei.
Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na. da.ta
de BUli. publicação, retroaglndo seus efeitos a 21 de julho de 1983.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
Justificação
de'ereto-Iei que instItuiu o chamado
empréstimo compulsório para ,atender à
ocorrência de calamidade pública, casos de
Santa Catarina, Paranâ e Rio Grande do
Sul, além dos Estados assolados pela seca,
é, na verdade, "sul generis", pois impõe o
referido encargo também aos afetados pela
calamidade. Assim, o pessoal de Blumenau,
que perdeu tudo na enchente, mas que no
ano passado (e~arcíeio fiscal de 1982) estava nas condições previstas na mencionada
legislação, deverá pagar tal empréstimo.
Trota-se de uma incongruência le de uma
injustiça, certamente não desejadas pelo legislador.
Daí .11. necessidade de aprovação do presente projeto de lei, que outra coisa não f,az
S\enão excluir da incidência do mencionado
Decreto-lei (n.o 2.047, de 20 de julho de
1983), ou excluir dos encargos nele previstos, as pessoas que foram atingidas pelas
intempéries.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1983. Francisco Amaral.
O

LEGISLAÇAo CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 2.047, DE 20 DE
JULHO DE 1983
Institui empréstimo compulsório para
custear' auxílio exigido em decorrência
de calamidade pública.
O Vice-PreSIdente da República, no exercicio do cargo de Presidente da República,
no uso de suas atribuições, rendo em vis<ta o
disposto nos arts. 55, item II, e 18, § 3.°, da
Constituição e no art. 15, item II, do Código
Tributário Nacional, decreta:
Art. 1.0 li: instituido, na forma dest,e decreto-lei, um empréstimo compulsório para
atender caso de calamidade pública.
Art. 2.° O empréstimo será exigido, pela
União, da pessoa fisica que tenha obtido, a
titulo de ingressos isentos, não-tributáveis
os tributados exclusivamente na fonte, pela
legislação do imposto de renda no exercício
financeiro de 1983, ano-base de 1002, importância total superior a Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).
Parágrafo (mico. .São excluídos dos ingressos a que se refere este artigo 08 valores correspond'CIltes aos beM sobre os quais
recaia direito de usufruto, uso ou habita~.
Art. 3.0 O valor do empréstimo é equivalente a quatro por cento da quantia que exlleder o limite estabelecido no artigo anterior.
I 1.° Em nenhum caso, o vaIar do 1E!mpréstimo poderá ultrapasSar o limite máXimo de dois por cento do valor do patrimônio liquido do mutuante, nem a quantia de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros).
§ 2.° Para os efeitos deste decreto-lei,
presume-se como patrimônio líquido a diferença entre o va.lor total dos bens e dos
créditos dO mutuante e o valor total das
flUas dívidas, conforme apuração feita na
declaração de bens oorrespondentes ao exercicio financeiro de 1983, a.no-base de 1982,
para fins de imposto de renda.
Art. 4.° O empréstimo deverá. ser realizado em quatro parcelas iguais, mensais e
Ilucessivaa. a partir de 2G de setembro d-e
1983.
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Art.5.0 O 'empréstimo será restituído em
quatro parcelas iguais, mensais e sucessivas,
a partir de setembro de 1985, atualiza-do monetariamente.
Parágrafo único. A .a,tuaIlzação monetária prevista neste artigo corresponderá a
quarenta por cento da variação dos preços,
segundo o índice NaCional de Preços ao
Consumidor UNPC) , multiplicado pelo fator 0,8 (oito décimos).
Art. 6.° A falta de realização de qualquer parcela do empréstimo, nos prazos fixados neste decreto-lei, Implicará automática inscrição, como divida não-tributária,
na forma do disposto no art. 39- da Lei n.O
4.320. de 17 de março de 1964, com a redação que lhe deu o art. 1.° do Decreto-lei n,o
1.735. de 20 de dezembro de 1979, do total
ou dó saldo remanescente, acrescido da
muHa de cem por cento, sobre o valor corrigido monetariamente segundo as regrâs
aplicáveis aos débitos fiscais, para efeito
de cobrança executiva.
Parágrafo único. Cabe à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional promover a inscrição da divida de que trata teste artigo.
Art. 7.° Cabe ao :Min1stro da Fazenda
praticar os atos necessários à execução deste decreto-lei eao Secretário da Receita Federal lexpedlr os avisos de cobrança do empréstimo.
Art. 8.° Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
Cogita o nobre Deputado Francisco Ama.ral, através deste projeto de lei, de excluir
dos encargos do DeC1'leto-lei n.O 2.047/83 as
pessoas fislcas residente e domiciliadas nas
regiões declaradas área de calamidade pública e assim reconhecidas :pelo GQverno
Federal.
Merece transcrição este ,trechQ da juatiflcatlva:
"O decreto-lei que instituiu o chamado empréstimo compulsório para
atender à ocorrência de calamidade pública, .casos de Santa Catarina, Paraná e Rio Gr·ande do Sul, além dos Estados assolados pela seca, é, na verd!'de, "sui generis", poli impõe o Teter1do encargo também aos afetados pela
calamidade. A&sim, o pessoal de Blumenau, que perdeu tudo na enchente, mas
que no ano passado (eJOerciclo fiscal
de 1982) estava nas condições previstas na mencionada legislação, deverá
pagar ,tal empréstimo.
Trata-se de uma inoo'11lseqüência e
de uma injustil;la, certamente não desejadas pelo legislador."
J!: o relatório.
11 - Voto do Relator
O exame da constitucionalidade desta
submetida a este órgão Técnico, revela que a mesma não ofende a expresso texto constitucional e, ainda., está de
acordo com as diretrizes peculiares à tramitação legislativa, a. saber:
- a matéria é da qompetência legislativa da União, ex vi do :a.rt. 8.0, item xvn;
- o Deputado é competente pa.ra apresentar o projeto, eis que se trata de competência concorrente (art. 56) não,estando
proposi~,

presentes qual8quer das restrições expressas, dentre outros, nos anta. 57, 65 e 109
(iniciativa exclusiva do Presidente da Re,..
pública) ou no art. U,S, item li (iniciativa exclusiva dos Triblinais Superiores com
jurisdição em todo o país);
- cabe ao Congresso apr~iar o projeto
de lei ordinária (art. 46, item nI) que será,
posterIormente, enviado à apreciação presidencial (art. 43, caput).
Trata o proj~to de matéria ,tributária,
cuja iniciativa é licita ao Deputado conforme os ensinamentos de Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Geraldo Ataliba.
Face ao exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Dei n,o 1. 763, de 1983.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 1983.
- José ~vares, Relator.

m - Parecer

da Comissão

A COJI$são de CotliStituiçãoe Justiça, em
te1l1llião de sua Turn13. "B", rea1dzada hoje,
opinou, unammemente, pela constiifmcionaUda'lie, jurldicldade e técnica legi;llllltiva do
Proj:e1lo de Dei n,o 1.763/83, nos 1;eQ-moo do
paxeoor do Rehlitar.
EstiveI'fNIl. presentes os senhores Depu1Jados: BonifáJCio de Andrada, PresIdente;
Leorne Be1ém e BDabo de Ca1"Valha, ViceP11esidleIlltes; Antônio Dias, Armmdo Pinheitoo, Ow.aJ.do Melo, Vailmo:r Giav,arlna,
João Gilbeato, Em!8!nl Sa'tyro, Gomes da
SIlva, Guido Moesch, Nilson Giboo11, Arnaldo Maciel, Plínio MaJrti.ns, GeD:'son Peres,
Júlio MllIl1tins, Ha:milton Xavier, Jorge Carone, José 'I1ava.res, Rondon Pacheoo,' Adenlir AndJr:ade, José Genoino e otávdo Cesário.
SaJa da Oomissão, 4 de outubro de 1983.
- Brabo-, de Carvalho, Vice-Presfdel1JJte no
exercício da Pil"estdêneia - José Tavares,
Rel,ator.
PARECER DA OOMISSAO DEl ECONOMIA,
INDúSTRIA E COMÉ~CIO
I -
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Relató~o

'A proposição do DeiI>utado Francisco
Am!liI'al pretende a excl'lJ8áo da.s pessoas fíBicas 'l1Midel1JJtes e domiclliootaiS na.s áreas
dee1aJra.das em estado de ca·Lamidade pública., e TeConhecldas pelo' Governo Fede:ral,
dos enc!IiI'gOlS do Decreto-lei n.O 2.047, de 20
(Je j'Ul1ho de 1983.
.
2. Referodo d,ecreto-Iei in8Jtitui empréstimo eompuJOOrlo p!liI'a 'atende:r caoos de' calamidade ptípliea.
.
3, O eJI1.Préstimo foi exigido, peLa União,
de pessoa física quctenha obtido, a título
d!é ingressos isentos; não tr:1buJtáveis ou trib1Il1Ja~ exclu.sl:V'~e.n1le na fonte, pela .legisLaçãO 40 imposto de renda no exerell:io
de 1983, áJnó-ba.sede 1982, bniPorlância total su<peTÍo.r 'a' Or$ 5.000.000;ÕO (einco míIhões de eruzeixos).
.
4. O. empréstimo foi realizado em quatro ;paroela:s igoois, nrerusaIs e sooess!vas,"a;
paIltir de 20 de ~teIíl:bro de 1983, devendo
ser res~tuíd.o também em quaJtro pa;reeIas
iguais, mensais :e sucessivas,' a lJ)ail'tir de se'"
tambro de 1985.
~" A comissão de CoIWtÍ.tudcão e Justiça
opinou unanimemente pela oonstitucionalidade, julidicldade e 1léi:nica legislativa do
projeto.
TI - Voto do Relator
6. O projeto do Deputado Francisco
Amaral, po:rq;ue :lírata de OOISO' específioo de

eJre1u.são de :enClWgos tribUJtáJrios, já perdeu
a sUJa O}lOJ.'Itunidade. COm efeito, oeI!1ipréstimo compulsQrio já foi realizado integralmenrte em 1983.
. TraJta:ndo-se de ;projeto de difícil raplrea!tão práltica, além de casuístico, somosiPor
BUli. rejeição.
Saila dia OJmiasão, 18. de setembro 'de 1984.
Oswaldo Trevisan, ReLa1JOlr.

m - ParéCer

da Comissão

A C<JmissàJodie Economia, IndústJr:ia e Co-

mércio, em reumão ol.'clinámia :realizada ein
26 d,e setembro de 1984, a[)rovou o Parecer
Viencedor da Deputado Oswaldo Trevisan,
pel.la Il'ej'eiçáo ao Proj~to de Lei n,o 1.763/83,
contra o Voto em separado do Deputado
Alb~ G.oldman.
Oompa.I1e'CeIl'.amoo Se.nhor$ Derr>wtaJdos:
Ge'nebaido cor.reia, Presidoo:te; 8tegfll'ied
Hwrer, V1ce-Presidente;Pratilllí de MO'l'aes,
2.°- ViQe~Presidien:fie; Oswa:ldo Trevisan, Relator; A!mam[ Netto, o.ellSo Saboia, Elstevam
GaJ.'Vão, José Jorge, Oristina 'J;'avaTes, E1ernando COl1or, Albe:nto Goilidman, Pedro
Sampaio, Ralph Bia.sl., DaJICY Passos, João
Agnipino, Vl,rgi:ldásio <te' Senna, Manoel
Affonso, Celso Ba:rros, Ar:th1W Virgillo Netto,
Herbert Le'vy, Luiz Fayet, Saulo Quekoz,
GU<lt~V(j Fama, COutinho Jorge,Eduwrdo
MaltavaZIlQ: SUjpMey, A:11Jtônio Osólio, José
Mo,1n"a e Hélio Duque.
Sala da Comissão, 26 de setembDo de 1984.
- Genebaldo Correia, Pl'eside:nte - OswaldóTrevisan, R:elartotr.
Voto em Separado
(do Sr. Alberto Gohlman)
I _

Relatório

O Ipl'Ojeto, do ilustre De'Putado Francisco
.AimJaa1aJ, objetiva <cxcluilf as pessoas físicas
l1esidenbes e domiciliadas nas áreas deela'1'adJas em estado de ooJamidade pública e
'ffi'l:Sim reconhecidas pelo Governo F'ede:ral
da rea:li2'Jação do 'OO1Jpr>éstimo .compulBóriô
dnstituído pelo Dooreto-Iei n.o 2.047, de 20
de julhD de 1983, para custeM auxíldo exigido em d€Co:rrê1lJCiJa da próplfia ca1ami-

.
A defes.a da ·iProposiçáo segue a premissa de que xefeu:i.do enCS!l'go não deve ser
imposto M pess:oas' afetadas pe:t:a Ical.aItíidaue.
' .
d~.

2.

_3. .AQ>l1edado na C<lmissão de COnstituiçao eJustd~a, mereceu p3Jréee:r pela COllStibucion.aJ.id:ade, juridici'dade e técnica legW1aJtiva.
'
I I - 'voto do Relator

4 .. .0 empréstimo comrpulBório tnstituído
pelo. Decre1:o-lei n.O 2.041183 tem como característica:s a sua realização em quatro
parcelas iguais, mensais e sucessivas a partir de 20 de' setembro. do corrente' ano' e
~a ~estituição também ell1 quatro parcelas
19ualS, meI1SldS e sucessi.Vas, a paxtir de
sepembro de 1985; a atualização monetária
da restituição correspondente a 4(}% (quarenta por cento) da variação dos preços,
segundo o índice Nacional de Preços ao
COnsumidor- INPO, multiplicado pelo fator 0,8 (oito décimos); e ser exigido pela
União da pessoa física que tenha obtido,. W
titulo de ingressos isentos, não-tributáveis
ou tributados exclUlSh:amente na fonte rio
ano-base de 1982, importância supelior' a
Or$5.000JmO,OO (cinco milhões de cruzeiros) .
5. !Por genérico e universal, () empréstimo compulsório atInge também as pessoas
fí'slcas vitimadas pelo próprio fato gerador

&e sua criação, que foram as intempéries
que assolaram Estados do Sul e do Nordeste brasileiro.
6. Se a economia dos Estados atingidoo '
deve ter llll!J aporte supLementar de recursos
para custeio de suas ativiG,ades, ai economia de cada grupo familiar atingido tamibém deve ser resguardada daquele empr~s
timo, que na v,er&ade é um confisco de
rendas, dada a sistemática a ser implementada quando de sua restituição.
Somos, pois, pela aprovação do Projeto
de Lein.o 1.763, de 1983.
Sala da Comissão,
Alberto GoIdman, Relator.
!PARECER DA COMISSãO DE
FINANÇ~S

1 -

Relatório-

"Com a pre:lente iniciativa, pnetende o
nobre Deputado Francisco Amaml excluk
dos ·encargos do Decr,eto-Iein.o 2.047/83 as
pessoas físicas resi.dentes e domiciliada:s nas
regiões declarada:s álrea de calamidade pública e assim reconhecidas pelo Governo
Fedem!.
Diz o autor, na justificação:
"O doorero-lei que instituiu o chamado empréstimo compulsório para
atender à ocorrência de calamidade pública, casos de Santa Oatarina, PaDaná.
e ~io' Grande do Sul, além dos Estados
assolados pela seca, é, na ver.dade, "sm
,generis", pois impõe o referido encargo
também aos afetados pela calamidáde.
Assim, o pessoal de Blumenau, que per'-.
deu tudo na enchente, mas que no ano
paSiSado (exercício fiscal de 1982) estava nas condições previstas na mencionada Legislação, deverá pagar tal
empréstimo."
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do proj eto, nos termos do parecer do
relator, Deputado José TaV'ares.
Na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio a proposição Dejcitada, de acordo
com o parecer vencedor do Deputado Oswaldo Trevisan contra o voto em s,eparado do Deputado Alberto Goldman. '
J!J o relatório.
.
fi -

Voto do Rela.tor,

O projeto sob exame encontra-sepreju-

diçado pela fluência dos pl1azos em que se
J)ez a exigência. O'empréstimo compulsório'
já foi realiza:dointegralmente em 1983.
AsSim sendo, opino no sentLdo d~ prejudicialidade da proposição.
S~}a da çomissão, 19 de novembro de 1984.
haJa Rodngues, Relator.

m - Parecer da

Comissão

A Com1ssão de Fínlllnça.s em reu.-uão ordinária 'realizada no dia 21 de novembro
opinou, unanimemente, pela prejudlclalldade 00 Proj-eto de Lei n.O 1.7{l3/83
- do Sr. F~ancisco Am,aral - nos termoS
do parecer do relator, Deputado Irajá Rodligues.

d~ ~9~4,

Estiveram ,presentes os 8enhoI'es Dçputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Cados F'agundes, Luiz Baccarini Renat'O Johnson, Sérgi,o Oruz, Ibsen de' Castro, Nyder Barbosa, Fernamlo Magalhães,

Dezembro de 1984

Valmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christóvam Chiradia e Luiz Sefaitr.
Sala da Comissão. 21 d<e novembl.'O de
1984. - Luiz Leal, iPlI'esidente - Ira.já Rodrigues, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 1.829-11. DE 1983
(Do

Sr. Leônià:alS Sampaio)

Dispõe sobre incentivo fiscal às exportações e importações realizadas pelas Regiões Norte e Nordeste; tendo
pa.reeeres: da. Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das
Comissões de Economia, Indústria e
Comércio e de Finanças, pela rejeição.
(Brojet.o de Lei n.O 1.829, de 1983, a
que se ref€lrem os pareceres.)
O Congll'e3S0 Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam -ls-enrtos do lmposto sobre
Prod-uOOs Industrializados (IPI) os poodutos
de origem nacionail qwe as Regiões Norte
e Nordeste :adquiJl'lirem, paTa COillSumo ou
l.ndU8trl~ação, das demais regiões do
País.

Pa'l'ágrafo ú11iloo. A isenção de que trata
este atTttgo abrang:e os produtos destinados
ll.O desenvol'Vimenmo oollJgl'Olpoouária, pesca,
exlIDação llllin'C'l'al, i.nclJus.ive veículos, máquinas e motores lI!gtl'íooLas e maristimas, fertiUzan:tes, IDJedd.camenros <agronômicos e vetiemmírios e eqmpamentos deSitinJadoo a pesquisa.

Art. 2.0 Fica proibida a revenid:a, para
fOTa das Regiões NOIDte e NO'!"d:este, dos produtos foavOJ.1ecidos rpela menção de q.ue tra.ta
e:slla lei, pelo prazo ~ cincQ anos.
Aort. 3.0 Fica proibids. a importação de
produtos sdmilaxelS aos f3!brieados nalS Regiões NOO'be e Nordeste.
AlIt. 4.° Estão iSJenrt;as do ~to sobre
R'odutos !IlJdustrializados ms meroad()l1'ias
produzidas nas Regiões Nm::te e Nordeste, 'a
que ae refere o pa.rágmfo únIro do art. 1.0
e que se destinem a. seu oonsumo interno
e à comercialização em qualqu€lr pooltto do
território nacioOOl1.
Art. 5.0 As isenções iPl'evistas nesta lei
vlgQl'arão pelo [pl'IaZO de vinte anos, !POCliendo ser ;prorroglllClJas.
ATit. 6.° Elslla Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
A:rrt. 7.0 Revogam-oo as disposições em
ebnitrário.

1ustificação
B!IlslJanJtJe oonheedda a intelpretação do
em.inente sociólogo f<mncês Jacques Lam-

beIt sobrie a estrutura social dos países latlno-americanas e, em especial, a do Brallil.
Em seu trabalho "América Latina", em
que alnallsa as estrutuTas sociais e politicas
dos jpaÍBeS dessa álrea, refere-se ll.O Mé:x:leo,
Bmsil; Venezuela e COlômbia como "q'll'llitro
pafses retalllados rpelo dualismo social".
Posteriormente em outra obra, "OS dois
Brasis", calraote:rdza 'Dossa estrutma social
dualistla com riqueza de det&hes.
Vejamos ailguns tópicos 0Jess:e exceLente
trabalho:
"Oooea.-va-'se, assim, deIlJtro do ipTqprio
BmsH, a mesma diferença gl"lI!IlJdemente
acentuaJdJa, entre país novo, rpróspero e
em oonstante Wansform:a.ção, e sociedade 'Velha, m1slerável e imóvel, que se IlDrúa no plano 1n1iernaeiOll!a:l. No BliasH reprodmrem-se os .contrasbes do mundo:
MIe seria fá.cU encontrar aspeetos que
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lembrar os

~

Los Ange.1es, ou Chicago

e outros que, sem serem too trágicos,
pois no Brasil há lU'gl3r para :todos, fa-

zem lembtro- os da índia ou do Egi-to.
Entre o velho Brasitl e o novo existem séculos de -distância; 'DO COTTetr dos
anos a diferença dos rttmos da evolução ocasionou IR formação de duas 130ciOO13ldes, 'liJif:eIlenrtes iPOrque não são

ooni\iempo;râneas.

Entm essas duas épocas da cul,tura
hrasiIeilra, a. distância vem--se acentuando oomtantemelnte, já que uma
evoLui cll!da vez maiLs !l"ai»damente, ao
passo que a outra se mantém pe'l"feitamente imóvel enquanto não for rompido o seu isolamento. Mas, entre as duas
ooJ,turas diferenJtes, é pos&ível a cLrculação, polJs são brasileiros os que as possuem; pode--se, :pois, es!perar que elas
se I1"eellcontrem UJIlJ. d~a e que a sociedade -brllJSi:Leira ll'C'Cupere a unddade
ameaçada .em um periodo de wansição.
A menos'-~~e sobrevenha uma revolução rprofuÍfda, que, paJra $1" rápida,
terá que ser singuJ..annen1ie -brutaJ, a
evolução deverá dem()l1'ar muito :para
atÍlnigir todo o BrlUlil; o sentido, :porém,
dessa -..evolução pllJrC'Ce ciM'<>. O grande
pIl'oblema palna o Br-asil é evitar que o
d~sen'V1Ol:vimento eoonô:mico do Pais se
processe mmtoexcIrusivamente na re-giã;o já desenvoavid-a, fazendo com que,
ao oonrtrário, elle se difunda :por to'lio o
País, 'll: fim de unlformizll!r a sua e~tru
tl1rla ooeial."
V'ffi11:fwa-se, destarte, a ingente ta.refa a
realizall' para a 1n1iegração dos milhões de
halmantes do Brasil íPObre ao BDasil menes
sacrificado. Mesmo assim, nesse Brasil mais
bem aquinhoado, nas IJO'Pulações urbMIas
do OenwD-Sul e do SUdeste, a distância entre as classes é, a. ma.1s ÕJaS V1e1le8, tão _gTande que se formam verdadedTlUl ilhas de
imensa iPObreza incIr'Ihstadas em núcleos de
grande [pII(JSI)etrid~de, o que levou outros estudioSOlS a falarem não .dIa dois, mas de várlcs Brasís.

1lJ nec:essâ!rio, inaiddável mesmo, modificar
esse qoo.dro de distorções e de injuSJtiças
socials que 1!If1Ul1Jam cada vez mais os legitimos tn!;e.:resseIS nácionaJis.
'
Estes os propósitos que Mimam o projeto que 000 subme1lermos à criteriosa apreciação dos líLustres pa'l'elS COD.glressistas, certo die oonrtar com o interesse e !\!POio de
todos paIra. seu a<PC'rfeiçoamenoo e posterioo:
aprovação.
Sais. das Sessões,
de
de 1983. Leônidas Rachid.

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
Este rprojeto de lei, de autoria do nobre
Deputallio LeôIU.d1Ul Rachid, iPl'etende isenfJaIl' ido Imiposro sobre Produtos Industrializados (IPI) os rprodutos de origem nacional que as R<egióes Norte e Norde~ illdquiIJirem, para OOl1JSumo ou mdrustrialização,
das idiemals Reg:iÕelS do Pais, proibida a. ,rerenda, :fora dessas Regiões -beneficiadas,
dos produtos .faVOlteeidos pela isençoo, pelo
prazo de cinco 'anos. 1lJ também proibida a
importação de lPl'odutos simillllreS aos fabricados nas Regiões Norte e Nordeste. Por
igual, estão isentas de IPI as mer,cadorlas
produzidas nas Regiões Norte e Nordeste
que se destinlClm a. seu eonsumo intemo e
coBW1"clalização em quaJ,qUe!I' poIllto dota'tltórto nacional.

15877

Na j.ustificativa, o -a.utor reproduz observações Ide Jacques Lambetrt sobr1e 3!S diferenças ,social,,;; existente5 em nosso P.aís e

oonclui:

"l!l nlooelSsário, inadiável mesmo., modificarr esse quadil"o de distorções e de
injUi5tiças sooiais, que afastam, cada
VIeZ mais, os legítimos interesses nacionails."
É

o -relaltório.

II - Voto do Relator
O exame a que 6e subme,te o proje,to, nestle órgão técnico, é o previsto no ao:t. 28,
§ 4.0, do Regimento Interno, 'dizendo respcito àJs pl1eLiminllJres de· rudmisslbiUdade.
Quanto ao mérito dirão as doutas Comissões de Economia, Indústria e Cümércio
e de Finanças.
O cotejo cnwe as 1lJO'l"ll1as do proj,eto e as
disposições f,undamentals não 'l"eveladesarlnIOnia com a si&temática constitucional estabelecida para a competência. legislativa
da União (00. 8.°, item XVII, alínea a) e
para as atribuições do CongTcsso Naciona-l
farrt. 43, item I). Também estão respeitadas
as diretrizes rela.eiOíllll!das com o [lII'Ocesoo
~egi'S1ativo (art. 46, dJtem IH) e com a legitimidade da iniciativa farto 56), que não
C'Stá reservada eXlClusivamente ao fuesidente da República nem a Tribunais SUlPeriores com jurisdição em todo o rterritório
nacional.
O Deputado pode ter -a iniciativ,a de !projetos ,a, ;respeito de martéria. rtributár,ia, eis
que a vedação do amt. 57, item I, da Constituição Fe'de:ral se refere a matéria financeira.
Manoel Gonç.alves Ferreira Filho, analisoando o irtcm V do a:rrt. 57 da. Lei Política
vigente, looiona:
-"Ma:téTia TributãJria. O preceito em
exame l1e\SC11Va -ao iPlI'esiden-te da RepúbLica a inicill!tiva em lII1aJtéria tributárria
dos Territórios. 'Dal matéria, que c.ompreende essencialmente a criação, bem
oomo o ,a,.um.ento, e a disciplina dos trl.butas, é objeto de lei federal (o texto
,llinallsll!do a.penas e tão-somente exclui
do âmbito 1P!lJl'lamen:tar a iniciativa
nessa mll!téria).
Esta referêncla a matérIa tributária
esclarece particularmente a menção à
mlllbéria :financeira, contida no item I
desre l!lIl'Itigo. ~ostl1ll. que, no entender
do constitutnte, a matéri,a. financeira
'Dão abrange necessariamente a matérira ttributária. Tanto assim é que ,reservada. pelo item I a anatéria fi'IlJllincelnl. à imciativa presidencial, este
!ltem IV, para reservar a matéria tributária dos Terristórios ao Presidente
da República ;teve de fazer referência
eJqpressa" (m "Comentários à Constituição Brasileim", 3.a 00. xcv. a,tualizada, São Paulo, 8aJraiva, 1983, pág. 303).
l!l de ,grande y.a:lia, também, a lição do
trlhutarislla Ger<lilldo Atailiba:
"Se, ,generioom'lIDf\le, o direito fmancairo COIllJPl1OOnrde o crédito público, o
or!;amento, a contabilidade pública, a
despesa públioo e o di.reLto tri'butá-rio,
na ;discLpIina oo1lJ'stitucional expressa
assim não é.
A rigorosa exegese slmemá-tica exige,
no C'lUSO, que se lIltente para. que o ,texto
constitucional rcililoorniu nitl.dll!mente diiOOi:1Jo 1n-.ibutário e direito financeiro
(alIt. 8.0, XVII, c. e lI!lIt. 19, § 1.0), dispeooa'l1do-~hes no principal e essencial
- na disciplina da própria ação normativa - tratamento diferenciado e
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autônomo. Ora, esta circunstância obriga categoricamente o intérprete a proeeder ao discernimento proposto, acatá-lo e dele extrair todas as conseqüências juridicas.
.AssIm o direirlio tributã!r.lo, no íllOSSO
sistema constlituclonal, ;não se compreende íllO direito financeiro, dele não
:faz !P!lil1te e com. ele não se oonfunde.
Logo, toda. 'Vez que uma regra. 00IlSt1f1l1cionai refem-se a 'uma. destas !IWlitérias,
só ela - e não ambas - deverá ser
entendida IP€'lo intél.1Prebe, como alcançada" (in "O Decreto-lei na Constituição de 1967", São Paulo, Eld. Rev. '.Drl:b.,
1967, lPág. 65).
:A rtécniea legislativa utl:llza.da. não merece i1'€IJ,>aros.

Face aIO exposto, voto !IJela oonstltuoiO!llRUdade, jUlridicl.dade e boa 'télm-!ca leglslatlrva. desfle PIrojeto de Lei n.O 1.829, de 1983.

8aJ'a'li:a Comissão, 24 de maio de 1984. _
Zorre Medaua.r, Rela.tar.

lU -

Parecer da Comissão

,A Comissão de Constituição e Justiça. em
reunião ordinária de sua Tunna "A" reallzada hoje. opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridIcidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n.o 1.829/83, nos
termos do parecer do relator. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gorgõnio
Neto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência; José Tavares, Vice-Presidente; Antônio Dias, Armando Pinheiro, Bonifácio de
Andrada, DjaIma Bessa, Ernani Sátyro, José
Burnett, Mário Assad, Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Arnaldo Maciel, Aluízio Campos,
Brabo de Carvalho, Raimundo Leite, Franclsco Benjamin, Gomes da Silva e Jorge
Medauar.
~ala da Comissão, 24 de maio de 1984. Gol'gônio Neto, ViCe-Presidente no exercício
da Presidência - Jorge Medauar, Relator.

PARECER DA OOMISSAO DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E ooMliJRcro
l-Relatório
O ilustre Deputado Leônidas Rachid
submeteu à consideração desta Casa o Projeto de Lei n.O 1.829/83, que objetiva isentar
do Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de origem nacional, ·adquiridos pelas
regiões Norte e Nordeste nas demais regiões
do País, e destinados a consumo ou industrialização.
A proposição estabelece medidas impeditivas da evasão fiscal, ao proibir a revenda
dos produtos favorecidos para fora das regiões em apreço.
A proposta isenta do IPI, ainda, produtos
destinados ao desenvolvimento da agropecuária, pesca e extração mineral produzidos
nas Regiões Norte e Nordeste.
Por fim, proíbe a importação de produtos
similares aos fabricados nas regiões mencionadas.
Ao justificar o Projeto, o nobre Autor· o
vê como instrumento hábil para corrigir
distorções e injustiças sociais, ao promover
maior integração das regiões brasileiras.
A Comissão de Constituição e Justiça opinou unanimemente pela coIlBti,tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislatiVa
da proposta.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Incumbe a esta COmIssão, nos termos regimentais, apreciar as repercussões econômicas da proposição.
l!: o relatório.

II - Voto do Relator
Estudiosos da história econômica brasileira, atribuem a origem das disparidades regionaiS no Brasil, em boa medida, à natureza dispar das atividades que se desenvolveram em cada uma das regiões, no periodo
colonial e no Império.
No corrente século, a ênfase desloca-se
para a coincidência espacial entre a atividade cafeeira e a industrialização, ambaa
concentradas no eixo 'Rio-São Paulo. Mais
recentemente, as explicações acercam-se,
ora de teorias clássicas dos efeitos regressivos e propulsores de uma região sobre outra, ora de versões mais modernas, tal como
a teoria dos pólos econômicos ou administrativos.
Qualquer que seja o prisma de 'análise,
contudo, são iIiequivocas, no caso brasileiro,
as d18torções regionais que o desenvolvimento semeou.. entre nós. Nesse sentido, é
meritório o propósito do nobre autor da proposição em tela, po18 busca meios para reduzir aquelas distorções.
Ocorre, porém, que o caminho eleito. pelo
Autor do Projeto de Lei n.o 1.829/83 apresenta óbices técnicos intransponíveis. Com
efeito, O' IPI se apresenta com um imposto
sobre "a produção destinada a terceiros".
Sua caracteristica maior é a não-cumulatividade, inscrita como norma constitucional
(art. 21, § 3.0); isto lhe dá a natureza de
imposto sobre o valor adicionado. Assim, em
um processo contínuo de industrialização ou
comercializaÇão (dividido em etapas), não
incidirá novamente imposto sobre atividade
ou substância econômica que, em etapa anterior, já tenha sido tributada.
Devido à não-cumulatividade, nada obsta
a que se concedá isenção de etapa posterior
à industrialização; nes1ie caso, não poderá
.ser cobrado o imposto do contribuinte da
etapa subseqüente. Se, contudo, (como faz
a proposição 'sob exame), a isenção é de
etapa posterior, com efeitos extensivos a'
anterior (saída de produtos industrializados
d1estlnados às Regiões Norte e Nordeste), a
isenção alcançará indiretamente as etapas
anteriores do processo industrial.
A despeito disso. outro motivo n08 leva a
fazer objeções ao seguimento da proposta.
Referimo-nos ao seu caráter inócuo. A
arrecadação do IPI, atualmente, apóia-se
sobretudo na tributação sobre cigarros e bebidas. As alíquotas incidentes sobre bebidas
e refrigerantes situam-se entre 10 e 90 por
cento. Por seu turno, o "fumo ou tabaco
elaborado" e, em particular, os "cigarros
feitos por processos mecânicos" são taxados
presentemente com aliquota de 365 por
cento; isto significa que cercá de 64% do
preço de venda a varejo representa a parcela que vai compor a arrecadação do IPI.

Os demais produtos são não-tributáveis,
l8entos, 'a alíquota é zero ou, por último, é
'bastante reduzida. Tomemos como exemplo
ao agropecuária. Desinfetantes, inseticidás,
fungicidas, herbicidas, carrapaticidas e formicidas têm aliquota. zero; 08 fertilizantes
minerais ou quimicos nitrogenad08, 08 fosfatados, os superfosfatadós ou químicos potássicos, entre outros, incluem-se na categoria "Não Tributável"; aaliquota para as
bombas, motobombas e turbobombas e para
maquinas, aparelhos e instrumentos agríco-
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las para preparação e trabalho do solo e
para cultivo é de 5 por cento; também é
de 5 p()r cento a aliquota do IPI para mâquinaa, aparelhos e instrumentos para a colheita e -debulha de produtos agrícoias; OS
tratores, por sua vez, são isentos.
l!: inegável, pois, que a propo&ição sob
análise pouco ou nenhum resultado prático
traria para as Regiões Norte e Nordeste, não
obstante seu louvável intento.
Ante o exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei n.o 1..829, de 1983, no que
tange à competência desta Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.
Bala da COmissão, 28 de junho de 1984.Pratini de Moraes, Relator.

m - Parecer da C<lmissão
A Comissão de Economia, Indústria e Coméclo, em reunião ordinária realizada em
19 de setembro de 1984, aprovou por unanimidade o Parecer do Relator Deputado Pratini de Mora.es, pela Rejeição do Projeto de
Lei n.O 1.829/83, que "Dispõe sobre incentivo
fiséal às exportações e importações realizadas pelas Regiões Norte e Nordeste".
COmpareceram os Senhores Deputados:
Siegfried Heuser, Vice-Presidente no exercicio da Presidência; Pratini de Moraes, Segundo-Vice-Presidente e Relator; José
Jorge, Amaral Netto, Fernando Collor, Darcy Passos, Ralph Biasi, Celso Sabóia, saulo
Queiroz, Manoel Affonso, Celso Barros,
Arthur Virgílio Netto, Herbert Levy, Luiz
Fayet, Gustavo de Faria, Pedro sampaio,
Oswaldo Trevisan, Virgildâsio de sena,
Eduardo Matarazzo Supllcy, Antônio Osório,
João Agripino, Antônio Câmara, José Moura, Hélio Duque e FJltevam Galvão.
Sala da COmissão, 19 de setembro de 1984.
- Siegfried Heuser, Vice-a:>:residente no
exercício da Presidência - Pratíni de Moraes, Relator.
P ARElJElR, DA COMISSÃO DE
iFINANlÇAS

I -

Relatório

propõe o eminente Deputado Leõnidas
Rachid, através do projeto em tela, isentar
do IPI os produtos de origem nacional,
adquiridos pelas regiõM Norte e Nordeste,
e destinados ao consumo ou à industrialização.
A proposição detalha 08' produtos que
devem ser atingid08 pela me'dIda, envolvendo artigos que venham a contribullr
para o desenvolvimento agropecuário, pesqueiro ou de extração mineral dessas ;referidas regiões.
Proibe a rev'enda por cinco a:nos para fora.
dessa;s regiões e também a Importação de
produtos simllrures que 00 m€8lDRS já estejam fabri.cando.
\Reciprocamente, isenta do mesmo tributo
as mercadorias produzidas no Norte e' Nordeste e que se destinem à industrialização
ou ao consumo nas demais regiões do País.
Os benefícios dessa medida se estenderiam pelo prazo de 20 an08.
Na Oomlssão de Constituição e Justiça, o
projeto recebeu parecer favorável e foi aprovado por 'Unanimidade.
Na. COm1ssão de Economia, Indústria e
Comércio, o relator, Deputado Pratini de
Mora~. arguIndo oootáculoo técnicos mtrlliIl&porníveiB e o seu caráter de inocuidade, deu-lhe parecer contrário, no que foi
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aeompanhado pela unanimidade de seus
pares da mencionada comissão.
tl o relatório.
fi -

Voto do Relator

O nobre Daputa.do Leônidas Rachid, na

justificação de seu projeto, !restringe-se
aos seus objetivos sócio-econômicos,aliás
incontestáveis. Clta.n.do Jacques Lambert, o
autor i:dentificaa imperiosa necessidade de
corrigl.r as desigual:dades de progresso econômico e cultural do Brasil, onde convivem
regiões altamente desenvolvidas com outras, como o Norte e o Nordeste, que se
mantêm conservadoras e estagnada.s.
Sem dúvida, a constatação é perfeita.
O mesmo não diria dos incentÍlí:O~ que o
ilustre parlamentar encontrou através do
preaente proj,eto de lei, lrentando do Imposto sobre Produtos Indus·trializados alguns artigos capazes de estimular o desenvolvimento de áreas báBicas da economia
dessas regiões, corrlgindo as distorções
conhecidas.
COm a autorida'lie de qUtlIll, já e:H!erceu a
função de Ministro da Indústria e do comércio, homem de empresa como é, o Deputado gaúcho Pratin1 de Moraes demonstrou,
em seu parecer em análtse, além de teenicam·ente impraticável, é inócuo, porqua.nto
legisla sobre um universo de produtos que,
em sua quase totalidade, já: estão isentos
desse tipo de tributo ou cotados em alíquotas diminutas.
Admita-se' que, por princípío, todo meio
para f.acilitar o desenvolvim,ento do Norte
e Nordeste é válido. No projeto do nobre
Deputado Rachid há alguns pontos que
podem trazer benefícios à1I .referidas regiões, especialmente no toca.nte à exportação, para outras regiões, de produtos naquelas industrializadoa. Mas como aponta
o Deputado Pratini de Moraes, esses produtos (f,ertilizan-tes, por eJremplo, ou barcos
de pesca para citar um produto atualmente
fabricado no Ceará) já não pagam IPI ou
estão situados em alíquotas "zero" ou muito
pequenas.
ConcO!fà!amos, portanto, com o relator do
projeto na Comissão de Economia :ID:1dús.tria e Comércio qua:ndo assinala' que "a
proposição sob análise pouco ou nenhum
:resultado prático traria paTa as regiões
Noroeste/Nordeste, não obstante seu louváVlel intento".
Desse modo, também ma.nifesto minha:
opinião contrária à aprovação do presente
projeto.
Bala de Comissão, 19 de novembro de 1984.
Moysés Pimentel.

In - Parecer da

Comissão
A COmissão de Finanças, em reunião OJ.'Idlnária reallza.da no dia: 2,1 de novembro
de 1984, opinou, unamm'lmlente, pela rejeição do Projeto 'lie Lei n.o 1.82!}/83 - 00
Sr. Leônidas Rachid - nos termos do parecer do relator, Deputado Moysés Pimentel.
Estlv,eram presentes os Senohres DeputadG!!: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagundes,:. Luiz Baecarini, ReiDato JOhILSron, SérgioOruz, Ibsen de Castro, NYlde<r Barbosa, J!'ernarido Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá 'Rodrigues, Ohris'tovam Chiaradia e Luiz Sefa!r.
Sala da Comissão, 21 de iDo'lembro de
19M. - Luiz Leal, \Presidente - Moysés
Pimentel, 1Wlator.

PROJETO DE LEI N.o 1.912-A, DE 1983
(Do Sr. Santinho Ful1tado)
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Nacíonal do Aipimj
tendo pareceres: da Comissão de Constituição fl Justiça, pela coustítucíonalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissõel!l de Agrícultura e
Política Rural e de Finanças, pela aprovação.
(Projeto de Lei n.o 1. 912, de 1983,
tendo anexados os de n.os 2.305/83 e
3.333/84, a que se referem os pareceres,)
O Congl'zsso Nacional decreta:
Al't. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Nacional do
Aipím.
§ 1.0 O Programa víaará o tendímento
das necessidades do mercado interno doe farinha de raspa para mistura no trigo, e de
álcool deaipim, e à produção de farinha de
ração para exportação.
§ 2.° A ~lantação do programa será
atribuída a orgão integrado por :representantes dos produtores e do GOverno Federal.
§ 3.° O ór.gão a que se refere o § 2.° estabelecerá uma política nacional de desenvolvimento da produção de .aipím, obedecidos os seguintes princ1pios:

I - plantio em leír.as, que funcionarão
como cordões de contorno em curvas de nível, nas lavouras mecaniza.da.s;
!I - localização das unidades de beneficiamento de aipim de conformidade com o
aõ!ensamento do plantio;
!II - cada unidade deverá manter um
plantio próprio com área para suprir 20%
(vinte por cento) de sua necessiàade, e com
capacidade Instalada de 1,5 tia;
IV - implantação de micradestinarias de
álcool de aipim com eapacídade de 5.000
litros/dia.
§ 4.° Os inV'cstimentos e dispêndios relacionados com o programa serão financiados
pelo :sistema bancário em geral, cabendo ao
Conselho Monetário Nacíonal definir as fontes de recursos a serem utilizadas e estabelecer as condições de realização dos financiamentos.

Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dispooiçõcs em
contrário.
Justificação
Em'bora seja uma planta brasileira, até

hoje o BrMil não procurou explorar a p0tencialidade do aipim ou mandioca, como
também é conhecido este produto.

A Tailândia, que a levou daqui detém
hoje o fornecimento integr.al ao Mercado
Comum Europeu, num total de 15 milhões
de toneladas de farinha para ração animal,
o que representa aproximadamente 1,5 bilhão de dólares.
2. A mandioca produz por alqueire, 15
toneladas de farinha para alimento humano, ou 20 toneladas de farinha para ração
animal, ou 12.000 litros de álcool.
Ela s·e comporta bem em terras de terceíra, tem sua colheita com menor custo nas
terrlW arenosas, ;se consorcia muito bem
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com lavouras de pequena porte, como o
feijão, o a.rroz, i9, iSoja o trigo, e o risco
da frustação da safra quase não exisbe.
Sendo de pouca mecanização, é uma lavoura que exige muita mão-de-obra, e traz,
como conseqüência, a fixação do homem no
campo.
3. A agroindústria da mandioca é uma.
das raras indústrias em que o custo para
geração de empregos se situa na ordem de
Cr$ 313.000,00, valor considera.do irrisório
nos círculos técnicos.
4. Conforme estudos do Dr. Gustavo Almeida Rayel, a produção de 150.000 tIa de
farinha ,de raspa para mistura no trigo, com
instalação de 100 unidades de beneficiamento, geraria 10.000 empregos, s'endo 8.500
para produção de matéria-prima e 1.500
na indústria; e faturamento anual de Cr$ 9
bilhões considerando a produção de 150.000
t ao valor de Cr$ 60 mil.
Ainda segundo o estudo a produção de
150 mil tonela.d,as/ano de farinha de ração para ex;portação com a implantação
õ!e 500 unidad-es de 'beneficiamento geraria 10.000 empregos e faturamento anual
de também Cr$ 9 bilhões.
A implantação de 240 microdestinarias de
álcool com capacidade de 5.000 litros/dia
geraria 32.600 empregos e faturamento
anual de Cr$ 468 bilhões.
O lucro total estimado no 'estudo, para
,atingimento dos três objetivos, seria de
Cr$ 2B.450.000.000,OO/ano.
Seriam gerados 52.000 empregos, com
custo médio de Cr$ 313.000,00 na fábrica, e
Cr$ 300.000,00 no campo.
5. A aplicação da lei projetada, além
de permitir a criação de novos empregos,
fixar o agricultor no campa, traz vantagens
adicionais, como redução dos dispêndios
com importação de trigo e de petróleo lI:! aumento dos Ingressos decorrentes da exportação que tornará nossa podução competitiva com a da '11ailândia.
Estas as razões para apresentação deste
projeto de lJeiao exame dos ilustres Pares
desta casa, para seu aprimoramento, e
atingimento dos objetivos a que se destina.
Sala das Sessões,
Santinho Furtado.
REQUE~IMENTO DE

Of. n. 128/84 O

ANEXAÇAO

CAPR-P

Brasília, 25 de outubro de 1984
Ex.mo Sr.
Deputado Flávio Marcílio
DD. Presidente da Câmara doa Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Na forma regimental, em virtude de 'aprovação unânime de requerimento do Senhor
Deputado Santinho Furtado, na reunião
ordinária da última quarta-feira, venho solicitar a Vossa Excelência a anexação ao
PL n.o 1.912/83, dos Projetos de Lei n.os
2.305 de 1983, do Senhor Assis Canuto e
n.O 3.333/ de 1984, do Senhor Ne1Son do
Carmo, todos em tramitação nesta Casa.
Na oportunidade, renovo a V. Ex.a protestos de consideração e apreço. - Ivo
Vanderlinde, Presi<iente.
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PROJETO DE LEI N.O 2.305, DE 1983

Sr. Assis Canuto)
Anexado ao de n.O 1.912/83
(Do

Institui o Programa Nacional da
Mandioca - P,ROMANDIOCA - e determina outras providências.
(ÀS CO'111i&sões de Constituição e Jus-

tiça, de Agricultura e Política Rural e
de Economia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica instituído o Programa Nacional da Mandioca - PROMANDIOCA com os seguintes objetivos:
I - aumentar a produção de mandioca
em todo o território nacional;
n - melhorar sua produtividade, através
de emprego intensivo de assistência técnica;
m - estimular seu consumo e criar condições de ampliar sua utilização como fonte
de alimentos com a paulatina substituição
por seus derivados dos similares produzidos
com trigo;
IV - atuar em conjunto com o PROALCOOL no inoentivo à produção de álcool
de mandioca;
V - incentivar a instalação e ampliação
de indústrias que utilizem a mandioca como matéria-prima;
VI - gamntir a oompra -de toda. a pro-dução não comercializa-da.
A11tt. 2.0 A administração do PROMANDIOCA será realiza-da pelo :Ministério da
Agricultura, que poderá celebrar convênios
cem o :Ministério da In-dústria e do Comércio e da Fazen-da, as Secretarias de Agricultura dos Estados bem como instituiçõeB
creditícias e de assistência técnica, para a
sua execução.
Art. 3.° Constituem recursos do PROMANDIOCA:
I - recursos do Fundo Federal Agropecuário;
II - dotações (lIlÇamentárias que lhe forem consignada.s;
DI - rendimentos derivados de suas aplicações;
IV - outras receitas.
Art. 4.0 Para o atendimento ao disposto
no art. 1.0 desta lei, serão cancedi-das condições especiais de prazo e taxas de juros
aos financiamentos realizados através do
PROMANDIOCA.

Art. 5.° Dentro do prazo de 90 (noventa)

dias da publicação desta lei, o Poder Exe-

cutivo baixará seu regulamento.

Art. 6.0 Esta lei ,entra em vigor na data
de sua publicação.

Art.. 7.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A situação eCO'llôm1co-financeira que o
País vive exige urgentes medidas no sentido de procurarmos internamente a solução
de nossos problemas. E o desenvolvimento
da agricultura é ponto importante para a
consecução desse objetiva.
Os elevados preços pagos pelo consumí-dor
pelo trigo e as vultosas divisas que todos 08
anos despendemos com a importação desse
produto bem d'8'ID.onstram a necessidMe de
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buscarmos alternativas para a substituição
desse cereal.
Ora, o consumo generalizado do trigo e
de seus derivados - pão e massas - é hábito relativamente recente entl'e nós que
foge às no3Sas tradições, induzido por uma
política de subsídios em detrimento de produtos nativos, como o milho e a mandioca,
cujo consumo antes era bastaIllte ,difundido
'entre todas as regiões brasileiras.
Confome quadro a seguir, fácil é verificar-se o peso das importações de trigo em
nossa balança comercial. Senão, vejamos:
TRIGO EM GRÃO
PARTICIPAÇãO NAS IMPORTAÇOES
ANO TRIGO
1977
1978
1979
1980
1981 ..

(A)

260

US$ milhões
FOB
TOTAL (B) A - B %
12.023
13.683<
18.084
2,2.955
.22.086

541
545
890

832

2,2
3,9
3,0

3,9
3,8

Fontes: Relatório Anual do Banco centraI
-

1981

.. Mensag'em ao Congresso Nacional
de 1983 - Previsão
No entanto, pouco se tem feito pela mandioca, que pode ser cultivada em todo o
território nacional, apresentando, segundo
03 técnicos da EMBRAPA, as seguinte vantagens agrícolas: fácil propagação; 'elevada
tolerância a longas estagens após estabelecida no campo; rendimentos satisfatórios,
mesmo em solos de baixa fertilidade; pouco
exigente em lnsumos modernos; poteneial
resistência e tolerância a pragas e doenças;
elevado teor de amidos nas raízes; boas
perspectivas de mecanização do plantio à
colheita; pouca perda de matéria seca; permite o consórcio com inúmer.as plantas alimenticias e industriais; possui raí;es com
elevado valor energético e folhas cdm ,altoo
teores de proteínas e vitaminas A e B, utilizadas em grande escala na ,alimentação
humana 'e animal.
Entretanto, apesar -de sua potencialidade
como fonte 'energética ou como alternativa
ao consumo do trigo, sua produtividade é
'baixa e sua produção vem-se mantendo
constante em torno dos 25 milhões de toneladas, tendo, inclusiV'e', no ano passa-do, sofrido uma redução de 3% em relação aO
ano anterior, atingindo um total de apenas
24 milhões de toneladas.
Sua origem é {I continente americano e
constitui-se num dos principais alimentos
energéticos para oerca de 400 milhões de
pessoas, notadamente nos países subdesenvolvida>.
Malgrado nossa baixa produtividade (11,5
t. por ha) somos seu maior produtor, situando-se ela entre os nove primeiros produtos agrícolas no Pais quanto à área cultivad·a, estando sua maior produção concentrada na Riegião Nordeste.
iSua baixa produtividade, tem como causa
os preços não remuneradores e instáveis pagos aos produtores; a ausência de garantia
de3!bsorção ela produção; a falta de seleção
das manlvas sementes; a utilização tIe áreas
JIlarginais para plantio e ausência ou inadequação do uso de técnieas culturais.
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o projoeto que ora ofereoemos à consideração dos nobres Pares pretende, ao instituir o mOMANDlIOOA, a criação de uma
política mais agr,essiva para o setor em função das alternativas que a mandioca oferece.
Segundo o Sr. Geraldo Buzolin, Presidente
do Sindicato das IndúStrias de Mandioca
em São Paulo, "se houvesse maior estímulo
00 plantio, haveria também excedente q~e
seriam facilmente absorvidos. As raspas sao
fontes de energia na fabricação de álcool;
o farelo pode ser utilizado como ração, liberando {I milho para exportação quando as
cotações externas estiverem atraentes e um
excedente de subprodutos serla perfeitamente exportável".
Válido é lembrar que anualmente o !Merca-do C'omum Europeu importa na Tailândia
de 5 a 6 milhões de tonela-das de subprodutos da mandioca, o qUle equivale a uma receita da ordem de 840 milhões de dólares.
:Jl: verdade que este ano, de acordo com
técnicos do setor, a mandioca será um dos
produtos mais estimulados pela politIca de
preços mínimos; porém, paralelamente, ~
medidas preconizadas por nossa proposlçao
devem ser tomadas o mais rápido possível.
Não nos devemos esquecer de que, no ano
passado, os Estados nordestinos não puderam aumentar suas plantações por falta
de sementes; até mesmo os campos demonstrativos da EMAT.E:R no oeará, por
exemplo, não dispunham seque;r demanivas para fornecer aos agricultores.

Outro aspecto a considerar é que, colhido
o produto, este terá de ser industrializado
de 2 a 3 dias, sob pena de deteriorar-se. ABsim, é imperiosa a existência de toda uma
infra-estrutura que permita o total aproveitamento de nossa produção.
O P!ROMAJN[)ILOOA, além de abrir novas
perspectivas nesse setor, melhorando as
condições de vida de nossa ,população rural,
permitirá também a criação de novos empregos, através do apoio às ind'ÚBtrias que
beneficiam o produto e inclusive a tIe Implementos agricolas, pois várias fábricas de
máquinas de beneficiamento d'e mandioca
se encontram atualmente paralisadas.
Outrossim, há em nossa medida um caráter altamente social embutido na prioridade que desej amos para mandioca, eis que
53,8% da á,rea plantada no lPaís - dados de
1979 - se encontram localizados no Nordeste, em pequenas propriedades.
\Portanto, no momento em que tanto se
fala em termos de assistir 'ao Nordeste e na
necessidade de encontrapnos saída para a.
crise em que se tIebate o Brasil, a criação
do :PIRiOMIAINroOOA virá ao encontro de todos aqueles que confiam nas potencialidades deste Pais, representando economia de
diviSas por um lado e malores ingressos por
outro, via incremento de nossas exportações
em condições muito mais competitivas, além
de contribuir para a fixação do homem .à
terra e para a criação de novos empregos
no campo e nas cidades.

Oonfiamos, ,pois, na aprovação de nosso
projeto.
Sala das sessões,
de setembro de
1983. - Assis Canuto.
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PROJETO DE LEI N.o 3.333, DE 1984
(Do Sr. NeLson do Carmo)
Anexado ao de n.O 1.912/83
Cria o Programa Nacional da Mandioca e dá outras providências.
(As ComiB.sões de Constituição e Justiça, de Agricultura e :eolitica Rural e
de Economia, Indústria e Comércio.)
O Oongresso Nacional decreta:
Art. 1,0 Fica criado o Programa Nacional
da Mandioca, visando incrementar a produção de mandioca destinada à fllibricação
de álcool de farinha panificável e de ração
de gado.
Art. 2.° O Governo Federal deverá garantir a compra de toda a produção não
comercializada.
Art. 3.° A implantação do Programa Nacional da Mandioca será atribuída:
I - ao Ministério da Agricultura;
II - ao Ministério da Indústria e do Co-'
mércio;
IH - ao Ministério das Minas' e Energia;
]V ao Ministério da Fazenda;
V - à Secretaria de Planejamento da
Presídência da República.
Parágrafo único. Poderão ser celebrados
convênios com órgãos públicos federais, estaduais e instituições: finaceiras para a execução do Programa.
Art. 4.° Fica instituída a Comissão Nacional da Mandioca, presidida pelo Secretário Geral ,do Ministério da Agricultura e
composta de representantes dos órgãos enumerados no art. 3.°, itens I a V.
Parágrafo único. São atribuições da Comissão Nacional da Mandioca:
I - incentivar a produção e a produtividade da mandioca em todo o território nacional;
II - definir as participações dos órgãos
vinculados ao Programa, com vistas ao atender à expansão da produção de álcool, farinha e farelo de mandioca;
IH - definir a localização das culturas
e da instalação de novas destilarias, visando ao desenvolvimento regional e à economia com insumos e transportes;
IV - estimular o consumo da mandioca
na alimentação humana e animal;
V - incentivar a instalação de indústrias
ilestlnadas ao beneficiamento da mandioca.
Art. 5.° Os investimentos e dispêndios
relacionados com o Programa serão financiados pelo sistema bancário em geral, definidas as fontes de recursos e condições
de realização pelo Oonselho Monetário NacIonal.
§ 1.° Os projetos a serem implantados
nas regiões tradicionalmente não cultivadas, ou de baÍllia renda, serão financiados
com condições especIais de prazo e taxas
de juros.
§ 2.° O plantio de mandioca, durante 2
(dois) anos, contados da data da publicação desta lei, será financiado nas seguintes
condições:
I - juros de 7% (sete por cento) ao ano;

II - prazo máximo de 5 (cinco) anos,
inclusive carência de até 2 (dois) anos.
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Art.6.0 A Comissão Nacional da Mandioca estabelecerá o preço da mandioca destinaüa aos mercados: interno e externo.
Art. 7.° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 8. 0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A mandioca é fonte de alimentação e o
temeiro elemento vegetal de geração energética no País.
li: importante salientar que a mandioca,
além do álcool carburante, diversamente do
que ocorre com a cana-de-açúcar, é um
produto que ainda atende ao homem do interior, que tem nela uma fonte de alimenta~ão, cuja produção não implica a necessidade 'de enormes extensões, nem maquinaria sofisticada, nem grandes qúantidades de
adubos ou de refinamentos agrícolas para a
sua colheita.
No sey aspecto social e econômico, devemos considerar que essa raiz pode ser plantada no ·fundodo quintal, com a possibilidade de diversificação da lavoura, evitandose ·a monocultura, que corre com a cana-deaçúcar. Esta ainda não apresenta, como a
mandioca. a excelência de ser uma fonte
de alimentação direta para o agricultor e
sua família.
A industrialização da mandioca poosibilita outros bens que atendem ao mrecado
interno e externo, como a fécula, glicose e
dextrina, entre outros.
A produtividade média da mandioca, no
Pais, é de 15 a 17 toneladas por hectare. A
sua cultura com técnicas modernas datam
de 12 anos, o que tem incentivado a sua industrialização e o desenvolvimento de máquinas para ·a produção de amídos e outros
valores alimentícios de largo consumo no
mercado brasileiro e, inclusive, para exportação, principalmente para os Estados Unidos. Em conseqüência disso, a produção da
mandioca no Paraná e Santa Catarina já
alcançou a média de 18 a 20 t/ha.
Nativa da Região amazônica, a mandioca
está reencontrando sua origem agrícola regional, com a vantagem de um tratamento
técnico a um nivel idêntico ao que vem
se processando no Brasil Meridional. O resultado disso éanlmador: nos campos experimentais do Grupo SINOP, nessa área, os
índices de produtividade têm sido superiores a 50%, o que equivale a indices maiores
do que o dobro da produtividade média brasileira.
A mistura de 10% de mandioca ao trigo,
para fins panificáveiS, é uma possibilidade
real.
O incremento de sua produção evitará a
Importação do trigo e do petróleo, com os
quais despendem08 vultosas divisas anualmente, como contribuirá para fixar o homem ao campo, com a criação de novos empregos e incrementará nossas exportações,
em condições mais competitivas.
A transformação da mandioca em álcool,
conforme o Prof. Léo da Rocha Lima, da
Universidade Federal do iParaná, é mais
vantajosa para o Brasil do que a cana-deaçúcar, apesar de que esse técnico defende
o segundo ponto de vista: o Pais deve buscar, tanto quanto possivel, todas as variáveis de possibilidades de aproveitamento de

produtos agrícolas para a transformação em
energia carburante.
Cálculos apresentados: pelo Prof. Léo da
Rocha Lima na Comissão de Minas e Energia da Câmara, no Simpósio Nacional sobre
fontes convencionais e alternativas de energía, realizado de 5 a 28 de junho de 1979,
indicam a vantagem social e econômica da
mandioca sobre a cana-de-açúcar na produção de álcool carburante.
Esse técnico demonstrou que a cana-deaçúcar produz 3.900 litroslha/ano de álcool
e a mandioca 5.700 litroslha/ano, com periodosde safra bem próximos, pois a cana ,
apresenta a safra de 180 a 220 dias/ano e
a mandioca 240 ·dias/ano. Além disso, ele
mostrou as vantagens da mllindioca tanto '
no transporte da matéria-prima quanto no '
consumo de energia no processo industrial.
Temos que considerar .também a importância do plantio da mandioca na ocupa- '
ção da Região Amazônica e para o Nordeste, '
eis que 53,8% da área plantada no País
(dados de 1979) se encontram localizados
nessa região, em pequenas propriedades.
Em. vista dos problemas econômicos brasileiros, especialmente com uma vultosa
dívida externa, em que o petróleo e o trigo
têm um grande peso, e a grave situação enfrentada pelos nordestinos, estamos apresentando o pres.ente projeto de lei, que pretendemos ver apoiado pelos nobres congres,'listas, como uma alternativa para enfrentarmos a crise brMileira atual.
Sala das Sessões,
de
de 1983.
- Nelson do Carmo.
'PARECER DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇãO E roSIT'rçA
I -

Relatório

Esta proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a instituir o Programa Nacional de Aipim, que visará ao "atendimento ·das necessidades do mercado interno de farinha de raspa para mistura no
trigo, e de álcool de aipim, e à produção de
farinha de ração para exportação".
li: declarado na justificativa:
"A aplicação da lei projetada, além de
permitir a criação de novos empregos,
fixar o agricultor no campo, traz vantagens adicionais, como redução dos
dispêndios com importação de trigo e de
petróleo e aumento dos ingressos decorrentes da exportação que tornará nossa
produção competitiva com a da Tailândia."
li: o relatório.

n - Voto do Relator
Em mais de uma oportunidade, este órgão
Técnico tem considerado válida a ·apresentação de projetos meramente autorizativos,
como o presente.
Face ao exposto, voto pela constitucionali_
dade, juridicidade e boa técnica legislativa
deste Projeto de Lei n.o 1.912, de 1983.
Sala da Comissão, 31 de outubro de 1983.
- Gorgônio Neto, Relator.
m - Parecer da Comissão
A Comissão de ConstItuição 'e Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de
Lei n.o 1.912/83, nos termos do parecer do
relator.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Brabo de Carvalho, VícePresidentes; Hamilton Xavier, Gorgônio
Neto, Otávio Oesário, Guido Moesch, Sérgio
Murilo, Jorge Carone, Gerson Peres, Walter
Casanova, Ernani Sátyro, Djalma Bessa,
Valmor Giavarina, Ronaldo Canedo, Nelson
Mori'O, Osvaldo Melo, Rondon Paeheco, Elqulsson Soares, Afrisio Vieira Lima, Joaci!
Pereira, Theodoro Mendes, Raimundo Leite,
Onísio Ludovico, Ademir Andrade, João
Gilberto, !Plínio Martins, Jorge A1"bage, Aiuízio Campos, Nilson Gibson, Mário Assad,
Pimenta da Veiga, Jorge Medauar e José
Burnett.
Saia da Comissão, lO de novembro de 1983.
- .Bonifácio de Andrada, Presidente Gorogônio Neto, Relator.
PARECER iDA COMISSAO iDE
AGRICULTURA E POLíTIOA RURAL
I - Relatório
Objetiva a presente proposta autorizar o
Poder Executivo a instituir o programa Nacional do Alpim, visando à produção de farinha para mistura no trigo e para exportação como ração, além da fabricação de
álcool.

Justifica o Autor apontando as vantagens do plantio da mandioca, como a sua
adaptação em qualquer tipo de solo, a pouca mecanização, queensej a a fixação do
homem no meio rural, a redução de dispêndios com a importação de trigo e de petróleo, além de torná-la Competitiva com a da
Tailândia no mercado externo.
A matéria foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, Finanças e a esta,
recebendo parecer favorável da primeira.
li: atribuição deste órgão técnico manifestar-se sobre o mérito, conforme dispõe o
art. 28, § 1.°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. SOb esse aspecto, entendemos que a proposta visa apoiar uma
das culturas mais importantes do País, tanto pelo seu aspecto social como econômico.
A mandioca pode ser eultiVada em todo
o território nacional, situando-se entre os
oito primeiros produtos agrícolas brasllel. ros, em termos de área cultivada.
O Brasil é () maior produtor de mandioea,
tendo produzido, em 1978, 25,3 milhões de
toneladas em 2,2 milhões de hectares.
A raiz é apenas um dos produtos da mandioca. As folhas apresentam altos toores de
proteínas e vitaminas A e B, utilizadas na
alimentação animal ·e humana.
Ressalte-se ainda que a industrialização
da mandioca fornece inúmeros produtos e
subprodutos de grande importância para .a
alimentação humana, animal ou mesmo para o uso industrial.
Concordamos e apoiamos o nobre legislador quanto aos aspectos positivos que aponta para o plantio da mandioca: ela alimenta, é uma excelente fonte aItllrnativa de
energia e ainda concorre para a fixação do
homem no campo.
11 - Voto do Relator
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.O l.!m, de 1983.
Sala da Comissão, 23 de agosto de 1984.
- Marcondes Pereira, Relator.
.
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fi - Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura e Política Rural, em sua reunião ordinária do dm 29 de
agosto de 1984, opinou, unanimemente, pela
aprovação do projeto de Lei n.O 1.912/83, do
Sr. Santinho Furtado, nos termos do parecer do Relator, Deputado Marcondes Pereira.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Ivo Vanderlinde, Presidente; Marcondes Pereira, Relator; Iturival Nascimento, Lélio Souza, Hélio Dantas, Saramago Pinheiro, Pedro Ceolin, Harry Amorim, Reinhald Stephanes, Sérgio Loniba, Antônio
Câmara, Fernando Gomes, Aroldo Moletta,
Alceni Guerra, Geraldo Fleming, OSValdo
Nascimento, Jonas Pinheiro, Jorge Vianna,
Francisco sales, Pacheco Chaves, Juarez
Bernardes, Márcio Lacerda, Wildy Vianna,
Maçao Tadano, Santinho Furtado, Alcides
Lima e João Paganella.
Sala da ComIssão, 29 de agosto de 1984.
- Ivo Vanderiinde, Presidente - Marcondes
Pereira, ;Relator.

PARECER DA COMISSãO DE FINANÇAS
I - Relatório
Através da [pl"esen1Je proposic:<ão, o Depu1;aido Sa:nd;inho Flurtado inten,ta autorizaT (}
Poder Executivo a ínstituiT (} Programa NacIiona,l do Aipim, que terá como objetivo o
aJ1JendirmcnOO das necessidades do merca.do
interno d'll f,arlnha de raspa para mistura
no obrigo, e de álcool de aLpin)., e à produção de faJ.'linha de ração iPara exportação.
2. JUlStificanoo, o ,autor il"essaIrta: " A
llIpLicaçáo da l!el projetada, ailém de pell'ml,ti'I' a ctiação de novos empregos, fixar o
agriclillioir i!W oanJiPO, traz vantag€llls .adiC!ioDJailS, como redução doo dispêndios eom
lmpartaçãJo de trigo e de :petróleo e aumento dos in~ deoorTen1Jes da exportação que toIl11J3Jl'á nossa produção com.petiJbiva com a da TallâinJdia."
3. !Ao asp.reclm-.a matéria, a Comissão de
Oonsti17Uãção e .f.ustiça opinou unanimementle pekl. oonsfJi1JuclonaJ1idade, jurklicidade e :té<miea legislll;tiva de projeto, :nos termos do parecer do Rela.tor.
4. Posteriormente, a Comissão de AgricuLtura e Polítloo. Ruooil. manifestou-se, à
unanimidade, pela aprovação do projeto,
l10B ter.mos do I))~ do ReIIDtor.
5. Nos tea:mos do aIJt. 71 do Regim.l;!llto
Interno, encontram-se a esse anexados 00
seguintes projetos:
1 - Projeto de Lei n.o 2.3(}5, de 1983,
do Daputado Assis Oa;nuto que "institui o
Programa NacionaJ1 da Mandiooa - PRQMANDIOCA, e dll~te~a ourtra;s rprovidêncd3.!s".

2 - Projeto de Lei 111.° 3.333, de 1984,
do Del1H1Jta<lo Ne1s<m do Carmo, que "cria
o Progn-arila Nacional da Mandioca e dá ou:bras Q;)Iovidênclas".
6. Deve agDJ:'la este ór:gão 1iéenioo. face
ao que preCleitua o § 8.° do art. 28 do Reglmooto :LnJtemo, tetllliJtb: parecffi" sobre as
proposituras.
7. De inicio, as inãJcialtivas se 1Il0S afiguram de oportunidade inquestionável,
poo:quamlto resu1tJarão no desenvolviment.o
d~ :lmjpm1talute lavoura que, :além de
oonstiJtufur em T.iea lfonte de alimentação,
é O' Jteoroei'I'O .elemento vegetail degereção
~é1Jlca no Pais, razão pella qual!. deve
merecea:o dwr oonrtinuidade e, em especial,
dO Estado o apoio e a<tenção indispensá-

veis.

8. AdemaLs, olProjeJto de lJeln.D 1.912/83
melul-ee J1!a catego:lIia dM pl"O'pOO1çõcs me-
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'I'amente autori2lativas, que IPOr si mC6lll1aS
não podem diar origem a despesa pública.
Somente na, hipótooe em que o Proer Exoecmtivo se ~nha a exercer a aTh'tolJ:wação
alvitrada é que se h1iciaJrá um novo processo l1egisla,tivo o Qual, nesse caso, traTá repereussóes às finanças públicas.
9. Vê-re, pois, que a prqprosta em exame
é i:rutediramente indiferente ~ erário.
11 - Voto do Relator
DianVe do e~, votamos pela lliprovação do Projebo de Lei n.o 1.912, de 1983
(aIllexos os de illl.OS 2.305/83 e 3.333/84).
S1lílJa. da Comissão, 14 de lIlovembro de
1984. - .José Carlos Fagundes, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Co:In.issão de FinanÇ'as, em reunião ordLn.áJrla. rea.1izada no dia 21 de novembro de
1984, o!pinou, una·nimemente, pela aipOOvação do Projeto de Lei n.o 1.912/83 (anexos
os Projetos de Lei n.OS 2.305/83 e 3.333/84),
do Sr. Santinho FU1'tado, nos te'r,moo do
pa.recer do Relll;tor, Deputa:do José Carlos
F1~tdes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timõte<l e Aécio de Bol'ba, Vd<:e-Presidentes'
José CllIrilOS Fagundes, Luiz Bac<:arLni, Re~
ns.to Johnsson, Sérgio Cruz, Ibs>en de Castro, Nyder Bllil100sa, Fernando Mag>ll.lhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christov.a:m ChiaraJdi:a e Luiz Sefair.
Bala da Oomissão, 21 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - José Carlos
Fagundes, Relllltor.
PROJE'l1O DE LEI N.o 1.936-A, DE 1983

CDa Sr. Ba.ntinho Furtado)
Isenta as entidades filantrópicas do pagamento de tarifas de eneqia. elétrica;
tendo pareceres: da Com.issio de Cons-

tituição e .Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão de Minas e Energia, pela
rejeição, contro o voto em separado do
Sr. celso Amaral; e, da Comissã& de FInanças, pela rejeição.
(Projeto de Lei n.O 1.936, de 1983, a
que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As instituições de assistência
social decLaradas de utilidade pública são
isentas do pagamento das tarifas de energia elétrica.
!Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contráorio.
Justificação
Um dos deveres do Estado é o da proteção à infância desamparada e à velhice
desvalida, imposição traduzida até por força constitucional
Entretanto, o quadro social da Nação
chega aos limites da tragédia, onde os altos
índices da mortalidade infa;ntil provocada
pelas condições subumanas em que vivem
cerca de trinta milhões de seres marginalizados, nos colocam en.tre os primeiros palses na sinistra liderança da fome, da enfermidade, da del1qüêncla juvenil.
Quanto à assistência ·aos idOBOS, também
é contristador verificar-se o muito pouco
que (l poder público oferece.

Dezembro de 1984

ll: das mais relevantes, portanto, a contribuição que a iniciativa privada presta
no campo social, suprindo as lacunas abertas pela omissão ou incapacidade do Estado, através das atividades ,abnegadas das
instituições filantrópicas. IiIlspiradas - no
amor cristão, no espírito de solidariedade,
desenvolvem elas, em todo terJitório nacional, uma atividade _que merece os maiores estímulos.
A ~aioria das instituições filantrópicas
no PalB atravessam sérias dificuldades de
ordem financeira, recebem escassas subvenções, são obrigadas a reduzir o número
de seus assistidos. A Sociedade, cada dia.
mais pobre, também não pode oferecer os
meios à sobrevivência dessas entidades
como acontecia no passado em que a classé
média brasileira - hoje em extinção exercia preponderante função de equilíbrio
social. Os elos comunicantes da estabilidade social vão se rompendo rapidamente
por culpa do modelo econômico perverso
imposto à Nação flagelada por uma seqüência interminável de vicissitudes.
Dentro de um regime político democrático que efetivamente vise ao bem-estar
soci'al os lelos comunicantes da estabilidade
dos serviços públicos não pode revestir-se
de 'aspectos exclusivamente mercantilistas,
como atualmente ocorre, quando as 'empr<lsas estatais concessionárias, na sua atuação implacável atrás do lucro, perdel'am ,doe
vista os intuitos sociais a que o Estado está
obrigado po-r dever cOiIlStitucÍ'onaI.
Daí a razão de ser deste projeto de lei:
corrigir, p.elo menos parcialmente as dis. torções do sistema iníquo procurando salvar dos seus efeitos as instituições devotadas às missões filantrópicas, absolvendo-as
do pesado ônus que representam as tarífM
de energia elétrica, cada dia mais elevadas,
mais insuportáveis. Considere-se, aInda, a
cIrcunstância de que o País dispõe de excesoo de energi'a, conforme reiterados anúncIos das autoridad-es públicas do setor.
Sala das ~essões, 18 de agosto de 1983. Santinho Furtado.
PARECER DA COMIssAo DE
CONSTITUIÇAO E JUSrrrçA
I - RelatóJio
Clutda ,esta proposlçãio, 'apres:entaclJa pelo
no'ooe Deputado Santinho FuDtado, de· í:sental' as ins>tituições de assistênc/ia oociaJ1, decffia,l'IMl.as de utUída,de !pública, do pagamento das tarif,as de energia elétrica.
:J!l dito na justIncllitlva:
"DeiIl,tro de um a:egime ipOlí.tico democrático que efetivamente vise ao
bem-eg,ta,r social, fl prestação de de·1Jerl111i:nados serviços Ipúbliros não IPOde
rewstír-se de a,s,pectos e:xlclusiV1ameIllte
me'reantiliS'tas, como atualmente ocoril"e, quando as empresas es\;ataã8 concessionárias, na sua atuação implacável ,atrás do [nero, perderam de vista os
intuitos socilliis a que o Estado está
obrigado por dever CiÇloIlStiIDucional.
Daí a razão de seit' deste projeto de
lei: corrigir, peIIJo menos plM"Cialm'ente
as distorções do sistema iniquo pro~
cUl.1ando salvllir dos S€'\lB efeitos M iIIlstl:tru.ições devotadas às missões fHanitrópieas, i81boolv:endO'-as do pesado ônus
qu;e reprleseIJJtam aiS t~ifas de energia
elétrica, cada ma maIB elevadas mais
insupolrtáveis. Considere-se, ainda a
c1JroU!11llltância de que o País disI>ãê de
excesso de energia, COillIOiI'IIIle reiteil"a-
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dos ,anúncios das autoridades :públicas
do setor."
1: o rela,tório.
II - Voto do Relator
Esta Comissão deverá ater-se às p-rellminares de admi5sibHidade, :tendo o mérito
sido deferido ao exame das doutas ClJlIIlissões de MinJas e Energia e de Finanças.
Este 'Projeto não ofende exporesso texto
constlrtucional e BllJas disposições, por outro
lado,guan::dam oonfoil'll1.idade com ,as diifeltJizes f,u,!lJda,meDitais ool;a)belecdda:s quJainto
à J.1egitimidade da iIIliciativa (ait't. 56), eis
que não se tI'wta de matéria iI'eservada exclusivamente à iIIliciativa do Presidente da
Rie[)ública (ar,t. 57 e 65) ou de Trlbu~a;l Federa.1 com jurisdição em ,todo () território
nacional (ar-t. 115, lI).
Por 'Outro lado, também eSllião observadas as normas CO!Il8tarubes do al"t. 43, !l"elati'Vamente à 'atJibuiçáo do Congresso, e do
all't. 46, item IH, no que diz re~eito à elaboração legisl8ltíva
3Jtravés de lei ordinária.
,
:J!l verdade que o art. 167, Item TI, da Lei
Maior ;prevê 'O e:stabe~ecjmento de "tarifas
que pemnitam a j,usta -remuneração do capital, o melhoramento e a. expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico
e filIlanceiro do contrato". Todavilll, neste
mom'ento, iIlão podemos slliber a elOOensão
queacalU"e.tará a. medida propoSllia pelo projeto Ipa,IIll. sabermos se ela ail"etará a "justa
remmreração". Esta é uma questão que terá
de seor enf-renta'da 'Pelas Comissões que fa··
tal'lão sobre o mérito. Por iguaJ., estou certo,
será examinada a crnl'V'eniêncilli de se exigir que a deelaoração de utilidade pública
sej,a !l'ealizad,a a níveI f.edemiL, para melhor
controle de veJificac;ão dos :presoopostos.
A ltécnica legislativa não merece 'reparos.
Face ao e~to, voto pela constitucionalidaide, jurildicidade e boa técnica legisilia,ti",a. do Proj~to de Lei n.O 1. 936, de 1983.
Sala ida OomiJssão, 5 de ma,rço de 1984. Brandão Monteiro, Relator.

m - Parecer da Comissão
A eomdssão de Oonstituição e Justiça, em
reunião ordinál'lilli de sua TuJI"ma "B" orealizada hoje, o:pinou unanimemenrtJe i]J'eh1 COillStItuciolIlaJidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei ~.o 1.936/83,
nos termos do lParecer do relaJtor.
Estive'l"am lj)l1ese1l!tes os senhores Deputillidos: Doorne Belém, prl:isidenrlíe; JlQsé Ta"'aTes, Vice-Ptreside!llte; ArmalIldo Pinheoil'o,
Bonifácio de Andrad'a, Geroon Peires, Guido
Mioesch, HamiltoiIl Xavier, Nillson Gibson,
OsvaJ.do MeIo, Theodoro MeiIldes, JO!fge Coarone, Railmundo Leite, VM!mOir GiIa'Varlna,
Jooé GeilloIno, Walter Casanova, Gomes da
Silva e RonaMo canedo.
Sala da Oomissão, 10 de maio de 1984. LeO'l'Ile Belém, presIdente - Brandão Monteiro, Rielator.
PARECER DA COMISSAO DE

MINAS E ENERGIA

Pare;cc'r Vencedor

I - Relatório
O ilustre De.:pUlbado SiaTIJtínho F,urtado
submeteu à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei iIl.O 1.936, de 1983,
que isenta as entidades fdlan1JrópiJcas do
Iplligam€iIlto àIe ened'gia elétrica.
A <:Jomissão de Minas e Energia exMTIinou
o mencionado projeto illlli reunião do dia 15
do oorrenrte, disoutindo todas as impli.ooções
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sobre a receita das coneessionáJrias de produção e distribuição de eneTg>iaelétrica.
~ ;inÚmlero de instituições de assistência
somal declaradas de iUttlidllide pública em
cada Estado, pode atIngir Q oasa de' milhar,es. Todos cO't1C01'damos com a neccssi&de Ide os Poderes Exooutivos nos três níVl:iÍ!S - Municipal, Estadual e Federal ~~ maior respoil'l!Sabllidade no que
diz iI'oope~to a essas entidades, iI'eforçando
as verbas de lliuxHio e mllillutenção e- obrigando-se mesmo ao pa'gamento das despesas de lu~ e áglUa.
II -

Voto Vencedor

Pelo exposto, a Coanissão de Minas e
EneIlgÍla houve por bem nãoacompa:n:har o
voto dO' nobre Deputano Oe1l5O Ama,ral, que

ora é COlllSiderado, na forma oregimeitlltal,
Voto em setparilJdo, :rejeitando assim, o Projeto de Dei n.o 1. 936, de 1983.
Sala das Comí&sões,
de agosto de 1983.
_ Fernando Santana, Relator do Voto
Vencedor.

m - Parecer

da Comissão

A C'oil!Ji.ssão de Minas e EneTgia, em sua.

reunião ordinária desta data, opiinou pela.
iI'ejeição do Proj~to d€ Lei iIl.O 1.936/83, nos
tennas do Parecer Ve1'1JCi€dor do RielaJtor desi:gn:ado, DepUlbado Feo::nando SaIIltana, con4/ra o voto em sepa])ado do Del1mta,do Celso
Amal'aJJ.
Presentes 'Os Senhores Deputados: PrLsco
VJ.ana, Pl'iesidente; Maree10 Cordeiro, Fernando Santana, João Agripino, Genésio
de B81rros, MáJreio Lace!l'da, Ma"rcos Lima,
Celoo Amaral, Nadyr Rossetti, Evaldo Amaral, Celso Sabóia, Ne'lson Costa, Cid 03JrValho, Famo Me'I!ro, Womey Siqueira e Oarlos
Eloy.
SaIa. da Comissão, 15 de agosto ,de 1984.
Prisco Viana, Presidente Fernando
Santana, Relato'r do Viencedor.
Voto em Separado
(do sr. Celso Amaral)
I -

Relatório

O projeto 00 iliUStre D€(putrudo Santinho

Furtado pretende iseDita!f QS ÍIl1Sti,tulções de
asSistência socia:l declaradas de utilidade
públ1ca dó IPlligamento das tarifas de energia e[étri.ca.
2. Em bem elaborada justificação o
autor trata, da rlelevância da ro!lltribuição
da inliclativa IPrivada na 'Prestação de 8erviÇO'S paTa \proteção à inf1\;nclJa desampa,ra.da e à velhice desvalida, sU'Prindo as 130OOIllaS abertas peI:a omissão 011 ilneapacidade do Estado ide o1.lJ!Iljprlr os seoo deveres.
3. 'Drarta, também, das sériM dioficUJlidade<! 'fínlanoeiras enfrentadas peJas eTIJtídades fi!lan1JrÓiPieas que geram a :reduçãO e
até mesmo a oossação dD aten<:limenJto prestado.
4. O obj:etivo da lei projetada é OOf'l'Iigir,
!pelo menos !J)81rcialmente, o que o 'aJUtor
ideoomilIla "õ1stoil"Ções m 1S~1Jema imquo"
llitra'Vés da ise!lJÇão do lpagameillVo das :ta,rifas die energ'Íla elffilrica :paora aque1l4'3 en.tidiades.
'5. AQ>l"eciaido na Com1&são :de Com;tiJtulção e J:uS'tí~a, o projeto memeceu 'PaJreCer
!P'Ol" &\l'a. COMtitUCÍOiIlalidade, jurld[cIdade e
:téooiJcru legisioova.
II - Voto do Relator
6. A cnbrança de -tarifas de energia elétrica pode obedece-ra um esquema diferenciadO, SOcialmente mais Í'usto, de form'3. que
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os es.tratos de maior renda dos usuários
subsidiem o consumo dos estratos de menor renda, sem prejuízo da rem'Ullel"ação
dos serviços prestados pelos concessionários
d'o servüço. Na prática este mecanismo a.tua
wansferindo -renda enJtre os estratos da :p.opWiação.
7. A maruutenção da5 taXias de remuneração ,do serviço prestado é essencial à 'Continuidade da prestação do serviço, !pois nenhuma empresa sobrevive quando seus
eUBtos não [)Odem ser cobertos peIas 11ooe1tas operacionais.
8. :A. introdução de tadfa es:pecialgxatuiIta no Bistema de tarlf'ação é viável admimstraltivame<nte, mas carece de regulamentação do Poder Executlivo, -razão por que
3JP11eSentamos emenda ao proje,to 'analisado.
Somos peIaaprovaç'ão do Proje<ro de Lei
~.o 1.936, de 1983, com adoção da ,emenda
alPresentada.
Sala da Comissão,
de
de 1984.
- Celso Amaral, Relator.
EMENDA AO PROJETO DE LEI
N.o 1. 936, DE 1983
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto, renu;me.l1ando-se os seguintes:
"Ail't. 2.° 'Fica esta:beIooido o prazo
de 90 (noventa) dias para regula'men1lação doota Lei ;pelo Proar ExecUJtivo."
SBJIa. da Comissão,
de
de 1984.
"'- Celso Amaral, Relator.
PARECER ID!AOOMISSAO DE
FINANÇAS
I - Relatório
Com a proposta, pretende o nobre Deputado Santinho Furtado torn!l1l" isentas do
pagamento das ta,rifas de energia elétrica
as instituições de assl.%ência social, declaradas de utilidade pública.
Ai> justificar a proposição, O' Autor destaca a atuação das instituições fila!l1·trópicas, cuja iniciativa no campo social, suprindo as lacunas abertas pela omissão ou
incapacidade do Estado, merece os maiores
estímulos. Ohama a atenção para as dificuldades de ordem financeira por que passam. essas entidades, com reflexos diretos
em suas atividades.
Observa, ainda, que:
"a. prestação de determinados serviÇOS públicos não pode revestir-se de aspectos exclusivamente mercantilistas,
como atualmente ocorre, quando empresas estatais concessiOlJlárias, na sua
atuação implacável atrás do lucro, perderam de vista 00 m.tuitos socill.w a que
o Estado está obrigado por dever constitucional".
A proposta foi examinàdapel8, Comissão
de OOngtJtuição e Justiça que opinou por
sua constLtucionalidade, juridicidade e ooa
técnica legiBla.tiva. A Comlssão de Minll,8 e
Energia opinou pela i:ejeiçãô do projeto, hos
termos do I"Mecer do Ven%dor do Relator
designado, Deputado Femando Santana,
contra o voto em separado do Deputado
celso Am!l1l"al.
Oa:be a esta ComIssão, nos tel1mOS regimentais,a;preciar os aspectos financeiros
da proposição.
Embora louváveis os propósitos da iniciativa parlamentar, não nos ,pa:rece que' a
solução do problema e!l1:frentado pelas en1J.dad<es filantrópicas possa ser encaminhada a partiT da introdução de tadfa de ener-
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gia elétrica g-ratuita. Ademais, a prevalece:r
o critério de justiça oocial, a medida, em
nosso entender, teria, antes, que ser adotada em favor de estratos inferiores de
irenda. É sabido que contingente sig!llIficativo de -nossa população, cerca de 41}%
(quarenta por cento) da população economicamente ativa, percebe até 1 (um) salário mínimo, ou seja, vivem em pobreza absoluta.
iPor outro lado, há que se levar em conta
a remuneração dos serviços prestados p'elas concessionária.s de energia; elétrica. Nesse contexto, parece-nos oportuna ,a; ob&ervação do Deputado Celso Amaral, no, voto em
separado que proferiu na Comi.ssão de Economia, Indúlstria e ComérciQ, s'egundo ,a
qual "a manutençãô das taxas de remu!l1eração do serviço prestado (energia elétrica) é essencial à continuida'lie da prestação do serviço, pois nenhuma; empresa
sobrevive quand'O seus custos não podem
ser cobertos peJas receitas operacionais".
11 - Voto do Relator
Diante doe:Kposto, vota;mos pela rejeição
do projeto de Lei n.O 1.$36, de 19183,.
Sala da Comissão,
de
de 1984. José Carlos Fagundes, Relator.

m -

Parecer tia Comissão

A< Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro
de 1984, opinou, unanimemente, pela rejeição do Projeto de Lei n.O 1.9,36/83 - do

Sr. Santinho Furtado - ,nos termos do parecer do relator, Deputado José Carlos Fagll!l1des.
Estiveram presentes os Senhorei!> Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-l'residentes;
Sérgio Cruz, José Carlos Fagundes, Renato
Johnsson, Luiz BaccarIni, Ibsen de Castro,
Nyder B!l1l"b08a. Luiz Sefair, Walmor de Luca, Femando Magalhães, Cristovam Chiaradi.a e Ir,ajá Rodrigues.
Sala da Comissão, 28 de !l1ovembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - José Carlos Fagundes, Relator.
~ROJET()

DE LEI N.o 1.931-A, DE 1983

Sr. Djalma Bom)
Dispõe sobre o salário pago nas substituições 00 funções e dá outras providências; tendo pareceres: tia Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica. legislativà; tia Comissão de Tra·
balho e Legislação :Social, pela aprova.çjio, com emendas; e, da. Comissão de
Finanças, pela aprovação.
(~jeto de Lei n.o 1.937, de 1983, a
que se referem OB pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 RescIndido, por qualquer motivo, o contrato de trabalho, o salário do empregado llidmitido para desempenhar a
mesma atividade não poderá ser infedor
àquele pago ao empregado demitido.
Art. 2.° Excluídos os casos' de chefIa, o
saláJrl.o pago a empregado chamado, provisória ou eventualmente,a sublStituir
outro, não será inferior ao salmo pago ao
empI'egado substituído.
Parágrafo único. No caso da substituição
referida no ca.put deste artigo sUiPerar OB
30 (trinta) dias, o empregado substituído
será efetivado na fUillÇão do substituído,
salvo 00 este estiver perc,ebendo auxílioenfermidade.
(Do
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Art. 3." O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4.° Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O espírito do Proleto de Lei que submetemos à .apreciação ,dos ilustres colegas f.ala
por si mesmo.
O Brasil jamais enfrentou nívéis tão ala-rmantes de desemprego. Fala-se em 10% da,
força de trabalho, mas, em -nenhuma estatística, ainda se englobou o desemprego disfa:rçado, na form.a de biscates, bieos, subemprego. De qualquer maneira, que' sejam
os 10%, e, mesmo aí, isto significa ,algo
como 5 milhões de brasUeiros' à busca de
oporutnidades de um trabalho d1g!110 e honesto.
Dentro desta crise eoonômica, também
sem precedentes em nossa história contemporânea,as empresas buscam os expedientes mais práticos, sejam para sobreviver ou
para engordar 00 seus lucros. Um deles é a
rotatividade- da mão-de-obra: despede-se
um empregado ,antigo, que j á conquistou
um salário digno, e coloca-se, em seu lugar,
um recém-admitido, com salário baixissimo. Qualquer desempregado, na angústia
do seu quotidiano, se prestará a es-ta substituição, desconsiderando o aviltamento que
vêm propiciar a toda a sua categoria profissional.
Eis o grande risco da manobra. A polICO
e pouco, todas ,as grandes conquistas doS
trabalha'élores brasileiros ruirão por tel'n\,
A rotatividade, quando não disciplinada
corretamente, poderá firmar novas' estruturas de salários, por baixo, desatendendo
aos interesses dos trabalhadores,
Com o disciplinamento que houvemos por
!:>em apresentar, através do presente Projeto de Lei, estaremoo dificultando a rotatividade da mão-de-obra, tão danosa para
o trabalhador como paro o empregador
consciente.
Sala das sessões, 18 de apto de 1983.
- Djalma. Bom.

PAREOER DA OOMISSAO DE
CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
De autoria do nobre Deput3ido Djalma
Bom, o projeto de lei sub examine dispõe
sobre o salário pago nas substituições de
funções.
Pretende estabelecer que:
"Art. 1.0 Rescindido, por qualquer
motivo, o contrato de trabalho, o salário do empregado admitido para desempenhar a mesma atividade não poderá
ser inferior àquele pago ao empregado
demitido.
Art. 2.° Excluídos os casos de chefia, o salário pago a empregado chamado, provisória ou eventualmente, a
substituir outro, não será inferior ao
salário pago ao empregado substituído."
Na justificação ficou consignado:
"Dentro desta crise econômica, também sem precedentes em nossa história
contemporânea, as empr,esas buscam os
expedientes mais práticos, sejam para
sobreviver ou para eng.ordar os seus lucros. Um deles éa rotatividade da mão-

Dezembro de 1984

DIÁRJO DQ.CONGRESSO NACJONAL(Seção I)

contemporânea, as empresas buscam os
expedientes mais práticos, sejam para
sobreviver ou para engordar os seus lucros. Um deles é a rotatividade da mãode-obra: despede-se um empregado antigo, que já conquistou um salário digno, e coloca-se, em seu lugar, um recém-admitido, com salário baixíssimo.
Qualquer desempregado, na angústia do
seu quotidiano, se prestará a esta substituição, desconsiderando o aviltamento
que vem propíciara toda a sua categoria profissional.

de-obra: despede-se um empregado antigo, que já conquistou um salário digno, e coloca-se, em seu lugar, um recém-admitido,com salário baixíssimo.
Qualquer desempregado, na angústia
do seu quotidiano, se prestará a esta
substituição, desconsiderando o aviltamento que vem propiciar ,a toda a sua
categoria profissional."
A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho
e Legislação Social e de Finanças.
É o relatório.

Eis o grande risco da manobra. A. pouco e pouco, todas as grandes conquistas
dos trabalhadores brasileiros ruirão por
terra, A rotatividade, quando não disciplinada corretamente, poderá firmar
novas estruturas de salários, por baixo,
desatendendo aos interesses dos trabalhadores."

n-

Voto do Relator
O projeto sob exame não vuInera qualquer dispositivo da Carta Magna. A competênCia da União para legislar está inscrita
na alínea b do item XVII do art. &.0 da Carta Magna, enquanto o poder de iniciativa
está respaldado pelo art. 56.
Também não ofende qualquer princípio
da ol'dem jurídica vigorante nem atenta
contra a técnica legislativa.
Ante o exposto, opino pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa do
Projeto de Lei n.o 1.937, de 19&3.
É o voto.
Sala da COmissão, 19 de outubro de 1983.
- José Genoino, Relator.
111 - Pareoor da ComiSsão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opino.u
unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei n.O 1.937/83, nos termos do parecer
do -relator.
Estiveram presenoos os senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém, e Brabo de Carvalho, VicePresidentes; Hamilton Xavier, Valmor Giavarina, Plínio Martins, Jorge carone, Nilson Gibson, Aluízio Oampos, Guido Moesch,
Natal Gale, José Melo, José Genoino, José
Tavares, Jorge Arbage, Gerson Peres, Theodoro Mendes, EIquisson Soares, Osvaldo Me1o, Egídio Ferreira Lima, Raimundo Leite,
Armando Pinheiro, Gastone Righi, Ademir
Andrade e Arnaldo Maciel.
saJa da COmissão, 19 de outubro de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente - 10sé
Genoino, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
TRABALHO E LEGIBiLAÇAO SOOIAL

Relatório
!Pretende o eminente Deputado Djalma
Bom estabelecer que, rescindido, por qualquer motivo, o contrato de trabalho, não
seja o salário do empregado admitido para
desempenhar a mesma atividade inferior
àquele pago ao empregado demitido.
ExeIuídos os· casos de chefia, prevê o autor a aplicação da mesma regra às hipóteses de substituição provisória ou eventual,
sendo que, se ocorrer substituição por prazo
superior a 30 dias, o empregado substituto
será efetivado na função do. substítuído, salvo se este último estiver percebendo auxílio-enfermidade.
Após tecer considerações acerca dos alarmantes índices de desemprego atualmente
existentés, o ilustre parlamentar paulista
enfatiza o seguinte:
"Dentro desta crise econômica, também Bem precedentes em nossa históftil.
I -

A unanimidade, a douta Comissão de
Constltuiçã, e Justiça, em reunião plenária
realizada no dia 19-10-83, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria, nos termos do parecer
do Relator, Deputado José Genoíno.

lil o relatório.
II -

Voto do Relator

A idéia contida na presente proposta de
lei vem sendo defendida, ao longo de muitos
anos, em todas as reuniões de trahalhadores
e de lideranças sindicais.
De fato, não podemos ignorar que a política salarial implantada pelo Governo tem
causado sérios transtornos à classe assalariada brasileira, na medida em que permite
à empresa, na época dos reajustes semestrais, despedir os trabalhadores mais antigos, substituindo-os por outros que, menos
qualificados e mais jovens, normalmente
aceitam remuneração menor.
Esse problema atinge proporções maiores
no âmbito do FGTS, que congrega mais de
90% da massa assalariada, dadas as facilldades legais conferidas aos empregadores
para dispensar os empregados. Com efeito,
o custo da demissão ficou extremamente
baixo, restringindo-se praticamente a um
depósito de 10% sobre o saldo acumulado na
conta do empregado.
A possibilidade de burla aos reajustes salariais, através da dispensa, trouxe como
conseqüência, além da redução salarial, um
considerável aumento na rotatividade da
mão-de-obra, sem se considerar ainda o
problema da proporcionalidade do próprio
Fundo, de vez que a referida dispensa possibilita a utilização dos recursos depositados
em nome do trabalhador.
Todas as formas possíveis de garantia do
emprego devem ser tentadas pelo legislador,
pois os nefastos efeitos da alta rotatividade
da mão-de-obra só contribuem para determinar a economia das empresas e, via de
conseqüência, do próprio País.
Trata-se, pois, de mais uma medida tendente a minlmízar os efeitos da desastrosa
política econômica do Governo sobre a classe trabalhadora brasileira.
Todo o exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei n.o 1.937, de 19&3, do eminente Deputado Djalma Bom.
-

Sala da Comissão,
de
Amadeu Geara, Relator.

de 1983.
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·Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho e Legislação So-

cial, em reunião ordinária de sua Turma "A",
realizada em 29-8-84, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei n.o
1. 937, de 1983, nos termos das Emendas
apresentadas pelo Senhor Francisco Amaral.
Os Deputados Cássio Gonçalves e Myrthes
Bevilacqua, votaram com restrições.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Dulci, Presidente; Amadeu Geara, Relator; Ronaldo Canedo, Sebastião Ataide, Cássio Gonçalves, Francisco Amaral,
Luiz Henrique, Nelson Wedekin, Adhemar
Ghisi, Myrthes Bevilacqua e Domingos Leonelli.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1984. Luiz Dulci, Presidente - Amadeu Geara.,
Relator.
EMENDAS ADOTADAS PELA COMISS.AO
Número 01
Dê-s'e ao art.. 1.° do Projeto a seguinte
redação:
"Art. 1.0 Rescindindo, sem justa causa, o oontrato de trabalho, o salário do
empr,egado admitido para desempenhar
a mesma atividade não poderá ser inferior àquele pago ao empregado demitido."
Luiz Dulci, Pr,esidente - Amadeu Geara,
Relator.
Número 02

Suprima-se o art. 3.° do Projeto.
Sala das sessões, 29 de agosto de 1984. Luiz Dulci, Presidente - Amadeu Geara,
Relator.
PARECER DA COMISSAO
DE FINANÇAS
I -

Relatório

Através do presente projeto, o nobre Deput8ido Djalma Bom deseja que, na l'CScisão de
contrato de trabalho, por qualquer motivo,
seja o substituto do empregado demitido ou
aposentado, admitido com o mesmo salário
do seu antecessor.
O projeto quer ainda que, nos casos de
substituição provisória ou eventual, seja
adotado o mesmo princípio, acrescentando
que, ultrapassando a substituição prazo superior a 30 dias, o empregado substituto seja efetivado no cargo.
Exclui os casos de chefia e quando o substituído estiver no gozo de auxílio-enfermidade.
Justificando a sua proposição, o Ilustre
parlamentar revela que existiria uma praxe
entre ·a-s empresas nacionais, presentemente,
de provocar a rotatividade da mão-de-obra,
permutando um empregado de salário mais
alto por outro de ganho mais baixo, valendo-se, para tanto, da crise econômica que
lança ao desemprego milhões de trabalhadores brasileiros.
O projeto já transitou pelas Comissões de
Constituição e Justiça, onde foi observada a
sua rigorosa procedência jurídica, e de Trabalho e Legislação Social, onde recebeu duas
emendas de autoria do nobre Deputado
Francisco Amaral e parecer favorável do
relator. Tanto o projeto como as emendas
foram a1bsorvidas pela Comissão em apreço.
~ o relatório.
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Voto do Relator

Não há negar que o projeto do Deputado
DJalma Bom, uma vez transformado em lei,
viria disciplinar com mais eficácia a política de emprego no Brasil, ora entregue ao
sabor de um mercado aviltado pela maior
crise econômica que jamais se abateu sobre
este Pais.
Valendo-se dessa situação difícil, em que
cerca de dez por cento da força de trabalho
nacional está no desemprego, algumas empresas demitem empregados de nível salarial elevado para substituí-los por outros que,
à margem da atividade profissional à.s vezes
há longos meses ou até anos, se subme,tem
a :remuneração muito inferior à natureza da
,função a exercer.
Esta constatação, embora não generaliza'da, parece verdadeira, considerando-se estudos promovidos por diversos órgãos sindicais dos maiores centros econômicos.
Em memorial à Presidência da Câmara,
anexado ao presente processo, a Federação
e o Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo maniflestam-se contrariamente à proposição, argüindo que o mesmo fere o parágrafo único do art. 461 da CLT, que define "trabalho de igual valor" como aquele
que for "feito com igual produtividade e
com a mesma perfeição técnica" e, mais,
por pessoas cuj a diferença de tempo de serviço não for superior a dois anos".
Por mais convincente que possa parecer o
argumento das duas respeitáveis entidades
paulistas, a objeção, a nosso entender, cai
num campo sobremodo subjetivo, deixando
margem às mais diferentes escamoteações
'por parte de quantas empresas queiram burlar a legislação tal como ela se apresenta
atualmente.
. Ademais, o projeto em análise não atingirá, de nenhuma maneira, aquelas empresas que não praticam nem se propõem a
praticar esse tipo de manobra atentatória
aos direitos dos seus empregados.
Assim, faço minhas as palavras do nobre
,Deputado Amadeu Geara, relator do projeto
na Comissão de Trabalho e Legislação Social - "todas as formas possíveis de garantia do emprego devem ser tentadas pelo legislador, pois os nefastos efeitos da alta produtividade da mão-de-obra só contribuem
para deteríorar a economia das empresas e,
via de conseqüência, do próprio Pais".
Está positivado que não são OIS salários ,dos
trabalhadores a principal causa da crise econômica que sufoca a Nação. Há uma política financeira esmagadora, esta sim, responsável direta pela insuportável situação
da empresa nacional, especialmente a de
pequeno e médio portes. Ao contrário, uma
política salarial justa deverá estimular a
produtividade e, do mesmo modo, o consumo, permitindo a médio prazo a retomada do processo de desenvolvimento do Pais.
Do exposto, concluo pelo meu voto favorável ao Projeto de Lei n.o 1.937, de 1983,
de autoria do ilustre Deputado Djalma Bom.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 1984.
-Moysés Pimentel.
fi -

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, em reunião 01'dináirla realizada no dia 21 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela aprovação
do Projeto de Lei n.O 1.937/83 - do Sr.
Dj alma. Bom - nos termos do parecer do
relator, Deputado Moysés Pimentel.

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagundes, Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio cruz, Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christóvam Chiaradia e Luiz Sefair.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 1984.
- Luiz Leal, Presidente - Moysés Pimentel,
Relator.
PROJIETO DE LEI N.o 2.056-A, DE 1983
(Do Sr. iMozarildo Oavalcantl)
Dispõe sobre a. venda. de bens imóveis
residenciais da UnliW, situados na. área.
urba.na de Boa \liista, Roraima, e dá
outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela. constitucionalidade, juridicidade,
técniea legislativa e, no mérito, pela. !rejeição; e, das Comissões do InteriG'r e
de Finanças, pela rejeição.
(Projeto de Lei n.O 2.056, de 1!}83, a
que se referem os Pareceres.)
O Congrésso Nacional decreta:
Art. 1.° !Fica autorizado 'o Tribunal de
Justiça do DIstrito Federal e Territórios a
vender os imóveis residenciais de propriedade da União, situados nas áreas urbanas da cidade de !Boa Vista, IRoraima e
ocupados por membros do Ministério Público.
§ '1.0 A venda será feita pelo preço de
construção dos imóveis, podendo ser pago
em prestações mensais ou financiamento.
§ 2.° Para candidatar-se à aquisição será exigida do candidato à compra ,a prova
de ter domiciliado há mais de 2 anos no local
de situação dos imóveis.
Art. '2. 0 Os recursos provenientes da venda serão recolhidos ao Banco Nacional da
Habitação para construção de novOS imóveis destinados aos membros do Ministério
Público.
Art. 3.0 O Ministério da Justiça baixará
as normas necessárias ao fiel cumprimento
do disposto nesta lei.
iArt. 4,0 IElsta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A situação dos integrantes do Ministério
Público no 'I1erritório de IRoraima está a
merecer melhor tratamento no que se refere à situação de moradia na cidade de Boa
Vista.
Os usuários desses imóveis (!Defensores
Fiíbllcos, Promotores Substitutos, Promotores Públicos e Curadores) em sua maioria
ocuparão os imóveis por longos anos já que
é infreqüente a prática de remoções entre
esses servidores; ,além do mais devido a sua
ocupação prolongada os ditos imóveis passam a constituir psicologicamente o patrimônio dos usuários.
A medida traria, 'além do maiS, vantagens
para ·a Administração que se veria desonerada da necessidade de administrá-los,
além de passar a ser fonte de ,geração de
recurscs, poder-se-ia oobrar imposto territorial incidente sobre os imóveis.
A medida, se aprovada, constituir-se-ia,
além disso, em vigoroso incentivo e prêmio
aos que, embora privados do conforto de
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IJl'llnde.s centros urbano.!!, desempenham
com devotamento suas :funções.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1983. Mozarildo Cavalcanti.
:RARiIOC1ER !DA 00MIIEaA0 DIE
OONlSTl!TUIIÇAO E J1U'8'l1IQA
I - Relatório
Cogita o nobre Deputado lMozarildo Cavalcanti, através deste projeto de lei, de
autorizar "o Tribunai de Justiça do Distrito
Federal e Territórios a vender os imóveis
residenciais de propriedade da União, situados nas áreas urbanas da cidade de Boa
Vista, Ro.raima e ocupados por membros do
iM1Inlstério Público", sendo a venda feita pelo preço de eonstrução dos imóveiS, podendo ser paga em prestações mensais ou financiamento. Para candidatar-se à aquisição será exigida do candidato a prova de
ter domiciliado há mais de dois anos no local de situação do imóvel. Os recursos provenientes da venda serão recolhidos ao
Banco Nacional da Habitação para construção de novos imóveis. destinados ~
membros do Ministério Público.
!Merece transcrição este trecho da justificação:
"OS usuários desses imóveis (iDefensores Públicos, Promotores Substitutos,
Promotores Públicos e Curadores), em
sua maioria, ocuparão os imóveis por
longos anos, já que é infreqüente a prá.tica de remoções entre esses servidores; além do mais devido a sua ocupação prolongada os ditos imóveis passam a constituir psicologicamente o patrimônio dos usuários.
IA medida traria, ·além do mais, vantagens para a Administração, que se
veria descnerada da necessidade de administrá-los, além de passar a ser fonte de geração de recurscs, poder-se-ia
cobrar imposto territorial incidente scbre os imóveis."
III - Vof;Q do 'Relator
exame da constitucionalidade desta
proposição, submetida a este órgão técnico.
revela que a mesma não ofende a expresso texto constitucional, e, ainda, está de
acordo com as diretrizes peculiares à tramitação legislativa, a saber:
- a matéria é da competência legislativa da União, ex vi do art. &.0, item x:vn,
alínea b;
- o Deputado é competente para apresentar o projeto, eis que se trata de competência concorrente (art. 56), não estando presentes quaisquer das restrições expressas, dentre outros, nos arts. 57, 65 e
109 (iniciativa exclusiva do Presidente da
Rlepública) ou no art. U5, item III (iniciativa exclusiva dos Tribunais Superiores com
jurisdição em todo o País);
- cabe ao Congresso apreciar o projeto de lei ordinária (art. 46, item mIl que
será, posteriormente, enviado à apreclação
presidencial (art. 43, caput e item VI, in
fine).
Versando o projle1lo matéria dE! direito
civil, deve esta Comissão pronunciar-se
também, sobre o mérito.
'
Entendo que a' presente proposição não
deve s'er aprovada. Os imóveis funcionais
atendem a certa e determinada situação.
A sua venda, aos atuais ocupantes, embora
possa parecer medida de justiça, no entanto traz conseqüências nefastas.

O
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Inicialmente, criaria um problema para
a Administração quando fosse nomeado um
novo membro do Ministério Pl1blico: onde
alojá-lo? A cida.de de Boa Vista. possuiria
condições de ofoerecer locação ao novo funcionário federal?
Por outro lado, o projeto prevê a venda
pelo preço de construção do imóvel, o que
,não me parece acertado, visto que vivemos
época de inflação galopante. Ademais, novas unidades para membros do Ministério
Público (o projeto não declara a obrigatoriedade de s-erem construídos em Rio Branco) seriam construídas com o repasse das
v-endas ao BNlH, sendo de indagar-se: haveria dinheiro para -a construção de, sequer, uma nova moradia?
iFaceaoO exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rej-eição deste Projeto de Lei n,o 2.0lXi/83.
Sala da Comissão,
.José Tavares, Relator.
IliI -

Parecer da Comissão

IA 'Comissão de oanstituição e Justiça, ,em
_reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitueionaUdade,
'jurIdicidade, técnica legislatIva e, no mérIto, pela rejeição do Projeto de Lei núme,l'O 2,056/83, nos termos do parecer do iRelator.
/EStiveram presentes os Senhores Depu'tados: Leorne Belém, Presidente; Gorgônio
Neto e José Tavares, Vice-Presid,entes; Armando Pinheiro, Bonifácio de Andrada,
Djalma Bessa, Gerson Peres, Guido lMoesch,
-Hamilton Xavier, Joacil Per-eira, Jorge Ar-bage, José Burnett, Júlio !Martins, Osvaldo
·Melo iRondon pacheco, Arnaldo Maciel,
Bra~ de Carvalho, João Divino, João Gil'berto, Jorge Oarone, Raímund~ Leite, Raymundo Asfora, Valmor Giavarma, Gastone
Rdghi José Genoino, Gomes da Silva, Jor'ge iM~dauar e Luiz Leal.
, Sala da Comissão, 11 de abril de 1984. :Leome Belém, Presidente - José Tavares,
Relator.
PARECER DA COMISSÃO DO INTERIOR
I -

Relatório

Obj:etiv-a o nobre Deput!lJdo MO~al'1ildo Ca.v:a.~OMlti, através do pr-esente proJeto de leI,
'a venda de imóveis 1'esideneiais em Boa
;Vista, Capital do Território F~9-eral de RoI rraíma
de pl'opriedade da Umao, ocupados
IPOr m:ronbros -dio Mi.nisrté-rio Público, 3!0 pre'ço dacon~tl'Ução dos imóvleis, e para serem
_pa.gos Ipor I,inanclamento.
Sem -embargo da mtenção do autor, q:le
sem dúvida é a de p~1ci!lJr aos membros
do Mini&tério Público, patrimônio residencial, nãJo temos como dar-lhe o IWSiSloaval,
,porque a forma como se "COloca a proposição, im'Pediria que a rearplicação dos recurSO'S com -a 'llilienação cl:csei'wda pe:vmitisse,
'na prá;ti:ca, a oonstrução de novas moradias,
·em face da disparid!lJde entre o que se apuraria e o necessário às novas obras.
Analisada ainda do ponto de vista práti-co, es-sa aI:ienação prej.udicaTia, em futuro
-próximo, novos membros do -Ministério Pú,bliro, que v:eriam diminuir o :p'adrão de suas
mor!lJdias.
Po,r outro !Lado, há ainda que se analisar
o !!J[Iecedente: verdadeira enxul"rada de !pro'jetos semelhantes seri.am apresentados, se
•3Jprovllido o presente, com resuItados a~ta·mente danosos para o erlÍlrlo.

-I

11 -

Voto do Relator

Pelo exposto, somos pela rejeição do pre-

sente projeto.
S!lJla doa Comissão, 24 die maio de 1984. 'João Rebelo, Rea'ator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão do I'llterlor, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela rejeição do Projeto de Lei n.o
2.056/83, nm termos do rpareoer do Relator
- Deputado João Rebelo.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Gilton Garcia, Presidente; Assis Canuto e Raul Ferraz, Vice-Presidentes; Inocêncio OliV'eira, vtngt Rosado, José Luiz
Maia, VixgHdásio de senna, Osva1elo Murta,
Milton BI1andão, Manoel GonçalV'cs, Heráclito For:tes, Augusto F-ranco, Mansueto de
Lavor, PauJo GueNa, Osv!lJldo Coelho, Nylton Venoso, oristíno COl'ltes, Pa,ulo Bol"ges,
Angelo Magllilhães, Antônio Mazurek, Antônio pontes, Olarek Platon, Ev,andro Ayres
dJe Moura, MMloel NoV'aes, Pedro Corrêa,
Arlindo Porto, Ciro Nogueil'\a, José Carlos
Vasconcelos, José Ma'J)anhão, Domingos
Leonelli, Elqmsson S'Ü'ar,es, Manoel Costa
Júnior e Sinval GuaZ21ellL
Sala da Comissão, 24 de maio de 1984. 'Gilton Garcia, Pr.esidente - João Rebelo,
Re~,ator.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
I _ Relatório
Pretende o nobl)e Deputado Mozarildo Cavailcanti, com o .presente p-roj.eto, autorizar
o Tribunrul de Justiça do DiSJtrIto Federal
e Territórios 'a vender os imóve,is residenc~ais de propriedade da União, situados nas
áreas ur-banas da ci!dade de Boa Vista, Rovaima e ocupados !por memoros do Ministério Públieo.
Al'guIDenta o Autor, na Jusitificação, quc
"A situação dos integrantes do MiIÚ&tér,io :Público no Teit"I'itório de Roraima ·está a merec,er melhor tratamento no que se refere a situação de moradia na cidade de Bo-a VÍiSJta.
Os 1WuáJrioo desses imóveís (Defensores Públicos, Promo-tores Substttutos,
Promotores Públicos e CUIruelore-s) em
sua maioria ocuparão os imóveis por
longos anos já que é infreqüente ,a prá-1li,ea de remoções entre esses Bervidores; !lJlém do mais devido a sua ocupação proloogada os diJtos imóveis pasS!lJm ,a. constituir psicologicamente o patrimônio dos usuários.
A medida tr!lJria, além do mais, vantagens para a Administl"al}ão que s'e veria desonerada da necessid3Jr1e de administrá-los, além de passar a ser fonte
de geração de l'ecursos, poder-se-ia cobrar impostos territoriais incidentes sobre os imóV'eis."
A douta Comissão de Corotituição e Justiç-a opinou, unanimemente, rpewa consti-tuciona1kladie, j-urldicidade e técnica legislativa do projeto, c, no mél'Úto, peJa l'ejeição,
de lliOOrdO com o pa-l'eeerelo Relator, De-putado José Tav,ares.
Na Comissão do Interio:r a proposição foi
Irejeitada, por unanimidade, nos termos <10
parecer do relator, Deputado João Rebelo.
11: o relatório.
11 - Voto do Relator
O proje;to sob €:llJame, se- tTllillSformllido em
dlpl()lIlla legal, oriaria dificul'liades de momdia para os novos membros do Min,ig,tério
Público, tendo em vIsta que o arrcc'adado
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coma venda dos ·atuais Imóveis residenciais não seria suficiente para construir
novas morllidias noo mesmos padrões e na
mesma quantidade.
O dispêndio com a coIlJStrnção de novas
unidades residenciai.s, com a inf1'ação galopante que viveanos, seria prejudicial ao erám() público.
DiMllte do e:x.posto, opino pela rejelção do
Projeto de Lei iIl.O 2.056, de 1983.
l!J o voto.
Sala. da Comissão, 22 de junho de 1984. Fernando Magalhães, Re1ator .
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reuniãJo 01'dínária realizada no dia 28 ,de novembro
die 1984, opinou, unanimemente, pela Rejeição do P,rojeto de Lei n,o 2.056/83 - do
Sr. MozarHdo Cavalcanti - mos termos do
parecer do Te,lator, Dep.utado Fernando Magalhães.
Estiveram presentes os Senhores Deputa{ios: Luiz Lellil, PresüJ,ente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes'
Sél'!gio Cruz, José CM'los Fag.undes, Rena:
:to JohllSSon, Luiz Baçcarini, Ibsen de Gastro, Ny'der Bavbosa, Luiz Sefal,r, Walmor de
:Luca, Fel'lllando Magalhães, Irajá Rodrigues e Christovam Chiaradia.
Sala da Comissão, 28 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - Fernando
Magalhães, Rel'ato,r.

PROJETO DE LEI N.O 2.064-A, DE 1983
(Do Sr. Manoel Costa Júnior)
Determina a instalação, nas zonas de
garimpo, de escolas, postos de saúde,
rede de saneamento básico, de geração de energia, de comunicação e abertura de estradas; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pe_
la constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; da Comissão do Interior, pela aprovação; e, da Comissão
de Finanças, pela aprovação, com Substitutivo.
(Projeto de Lei n.O 2.G64, de 1983, a
que se De-ferem, os parec'eres.)
O Congr'esso Nacíonal decreta:
Art. 1.0 A Caixa Econômica Federal,
quando compradora da produção aurifera
instalará nas zonas de garimpo, postos d~
saúde, escolas, rede de sane-amento básico
de gemção de energia, sistema de comuni:
cação por telefone e/ou rádio. bem como
provtd-enciará a abertura de estradas ligando aquele,s centros garimpeiros à malha
1iiária mais próxima, dentro de um ano a
partir da publícação desta Lei.
'
Art. 2.° O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro de 180 <cento e oitenta) dias após sua publicação.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
.Justificação
Não obstante o papel fundamental desempenhado pelo garimpeiro na colonização de nossas terras inte-rior.es, e na própria formação de identidade cultural d()
povo br,asileiro, o que se v,eritica, hoj e- em
dia, é o mais absoluto descaso dasautoridades em relação aos problemas da classe.
Pode-se dizer, com segurança, que o homem do garimpo não chegou praticamente,
a conhe,cer OS benefícios trabalhistas mais

elementares, introduzidos no decorrer ,do
século.
Este quadro lamentáyel se deve ao isolamooto e à dificuldade de mobilização da
claSEie, decorrentes da: prõplia natureza de
sua atividade, ,aliad'OS à falta de vocação
social de sucessivas administrações que, de
um modo geral, se revelairam incapazes de
atender quaisquer reivindicações populares,
sem que para isso fossem irresistivelmente
pressionadas.
O ,advento recente dos grandes garimpos
na .região amazônica veio devol.'er ao Brasil, após longo periodo, uma posição de destaque no cenário internacional da produção
de ouro, posição esta Buperada pela Africa
do Sul, Canadá e EstadOB Unidos, entre os
países d:e economia de mercado.
Diante da nova corrida do ouro, o 00v'emo F1ederal não tardou a Intervir illO setor, por intermédio de órgãos como o Serviço Nacional de Infol'lI1açôes e 'fi, Caixa
Econômica Federal. Em conformidade,porém, COm a estreita ótica tecnocrática que
norteia o sistema pós-64, o Interesse governamental v'em-se restringindo aos aspectos
financeiros da questão, especialmente
quanto à compra do ouro, sem nenhuma
preocupação no que diz respeito às n.ec-essidades assistenciais dos trabalhadores do
garimpo.

É bastante razoável, portanto, que a Caixa Econômica F1ederal, instituição que a'tualmente larrecada rendimentos incomensuráveis através da compra do ouro, assegure ao garimpeiro ea sua família a iTh5trução e a. assistência médica e hospitalar de
que carecem, bem como a infra-estrutura
mínima requerida por uma comunidade,
quase sempre isolada: nos sertõeS', a sabe'r:
energl.a, comunicação e transporte.

A €'ducação escolar é direito 'Cle todos e
deV'er do Estado, nos tennos do art. 176,
da Constituição Federal.

A assistência sa.nitária, hospitalar e médica preventiva é assegurada a todos 03
trabalhadores, no dizer do ,art. 165, item
XiV, !ia Lei Maior.
Os demais serviços permitirão a integração das zonas de garimpo ao resto do Pais.
Cabe, portanto, ao Oov,erno F1edera:l, cumprir suas obrigações constitucionais, garantindo ao homem do garimpo seus direit()s
mais elementares.
~
Sala das Sessões,
Manoel Costa Júnior.

de

de 1983. -

Anexo: operação Ouro, Caixa Econômica
Federal, 15-3-79' a 15-3-83.

SUBSIDIO ANEXADO PELO ORADOR

OPERAÇãO OURO
Épocas

Ouro adquirido

(ton.)
até MAR/81
até MAR/82
até MAR/83

8,2
17,0
52,6

A Ope!l'ação Ouro incorporou às resen'as
cerca de US; 818 mUhões, no :período marÇO
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81/83.

!Em 4-3-83, foi extraida em Serra Pelada
e adquirida; pela CEF, ao preço de Cr$ 230
milhões, uma pepita de ouro, pesando 33,657,
com 28,272 kg de ouro puro.
!PAlRECER DA COMlSSA.O DE
CONSTlTUIÇAO E JUSTl.1ÇA

I - Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do
ilustre Depubado Manoel Costa Júnior, rem
por finalidade a.ssegura.r ao homem do ga.rimpo o acesso aos benefícios oocIa18 atua:1m.ente ao ,alcanee do trabalhador urbaillo.
cabe a este órgão técnico pronunciar-se
no que diz respeito à constitucLonalidade,
juridicidade, e boa técnica legislativa da
matéria.
11 - Voto do Relator
Cabe à UnIão, nos termos do art. 8. 0 , item
XiVII, da Constituição F1ederal, legislar 80bm direito do trabalho (aàínea b), bem corno sobre jazidas, mtnas e recunsos mtnerais (alinea h), o que, combinado com o
an. 43 esta.belece a competência do COngresso Nacional para dispor sobre o assunto
av,entado.
A iniciatiV'a não é de exclusividade do
Presidente da República, nos termos do art.
57 da Carrta, não se tratando de matéria
fi~ance1ra.

Como ressalta o autor, "a educação escolar é direito de todos e dever do Estado,
nos termos do a.rt. 176, da: Constituição Fe-

(Cr$ milhões)
9.461
25.271&
208.100

(US$ milhões)
129',6
176,1
817,7

deral" e, ademais, "a a.ssistência sanitária,
hospitalar e médica preventiva é assegurada a todos os trabalhadores, no dizer do
a:rt. 165, item XV, da Lei Maior".
Nossa ma.nIfestação é, por conseguinte,
pela constitucionalidade, juridicIdade e boa
técnica legislativa da matéria.
Sala da Comissão, 18 de maio de 1984.
- Brabo de Carvalho, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião ord1nária de sua Turmla "N' realizada hoje, opinou unanlm.€mente pela
constitucionalidade, juridicldade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n.O 2.064/83,
nos termos do pa'l'eC'eT do relator.
EstIveram presentes os Senhores Deputados: Leorne Belém, presidente; Gorgônio
~,e,to e Jooé 'I!avares, Vioe-Presídenrtes;
Armando Pinhela'o, Bonifácio de Andrada,
Djalma Bessa, Ernani Satyro, Hamilton
Xavier, Nilson Gibson, OSvaldo Melo, Rondon Pacheco, Arnaldo Maciel, !Brabo de
Carvalho, Egídio Fea:reira Lima, V!almor
Glavarina, Gomes da Silva, Francisco Amaral e WagneT Lago.
Sala da Coml&são, 1'5 de maio de 1984. Leorne Belém, Presidente - Brabo de Carvalho, Relator.
PARECER DA COMISSAO DO INTERIOR
I - Relatório
Apresenta o ilustre Deputado Manoel Costa Júnior projeto de lei no qual obriga a

Caixa Econômica Federal a instalar, nas zonas de garimpo, quando compradora da produç2ío am:ífera, postos de saúde, escolas, rede de saneamento básico, de geração de
ener~,8" sistema de comunicação por telefone '"fau rádio eaberlura de estradas ligando aqueles centros garimpeiros à malha
viária mais próxima.
Ao justificar sua proposição, o autor alinha uma série de argumentos válidos, dos
quais destacamos:
"O advento r·ecente dos grandes garimpos na l'egião amazônica veio devolver ao Brasil, após longo período,
uma posição de destaque no cenário
internacional da produção de ouro, posição esta superada pela Africa do Sul,
Canadá e Estados Unidos, entre os paises de economia de mercado.
Diante da nova corrida do ouro, o 00veno Federal não tardou a intervir no
setor, por intermédio de órgãos como
o Serviço Nacional de Informações e a
Caixa Econômica Federal. Em conformidade, porém, com a estreita ótica
tecnocrática que norteia o sistema pós64, o interesse governamental vem-se
restringindo aos aspectos financeiros
da questão, especialmente quanto à
compra do ouro, sem nenhuma preocupação no que diz respeito às necessidades assistenciais dos trabalhadores
do garimpo.
J1: bastante razoável, portanto, que a
Caixa Econômica Federal, Instituição
que atualmente arrecada rendimentos
incomensuráveis através da compra do
ouro, aS&egure ao garimpeiro e a sua
família a instrução e a assistência médica e hospitalar de que carecem, bem
-como a infra-estrutura mínima requerida por uma comunidade, quase sempre lsolada nos sertões, a saber: energia, comunicação e transporte."
A matéria foi distribuída às Comissões e
Constituição e Justiça, do Interior e de Finanças, já tendo sido examinada pela primeIra, onde recelJJeu parecer pela consti-,
tucionalidade, juridicidade e ooa técnica
legislativa.
Deve agora manifestar-se a Comissão do
Interior.
Eis o relatório.

S -

Voto do Relator

Essa é uma iniciativa que reputamos verdadeiramente humanitária.
Entre as mais diversas classes trabalhadoras existentes, uma das mais sacrificadas
é a do garimpeIro.
Não bastasse o extenuante trabalho exercido, vive aquele que moureja em zona de
garimpo as mais adversas condições, isolados, em regiões onde Inexistem qualquer
resquício de saneamento básico, sem poder
proporcionar instrução a seUs filhos e, o
que é pior, em sua maioria esmagadora, carente de qualquer assistência médico-hospitalar para si e seus familiares.
Nada mais justo, então, que a empresa
estatal que mais lucra com o resultado do
suor daqueles trabalhadores assuma também parcela de obrIgações para as necessidades sociais dessas comunidades, considerando-se, para tanto, que além do lucro
esse é o objetivo que também justifica a
sua existência, oomo órgão governamental.
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Dessa forma, opinamos pela aprovação
do Proj,eto de Lei n.o 2.064, de 1983.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1984.
- Francisco Sales, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão do Interior, em reunião >ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei n.o
2.064/83, nos termos do par,ecer do Relator,
Deputado Francisco Sales.
Estiveram presentes 'os Senhores Daputados: Gilton Garcia, President,a; Assis Canuto e Raul Ferraz, Vic'a-Presidentes; José
Maranhão, Francisco SaIlas, Sinval Guazzelli,
José Carlos Vasconcelos, Inocêncio Oliveira,
Evandro Ayres de Moura, João Rebelo,
Mansueto de Lavor. Manoel Costa Júnior,
Vingt Rosado, Virgildásio da Senna, José
Luiz Maia, Orestes Muniz, Ciro Nogueira,
Leur Lomanto, Paulo Borg,es, Aluizio Bez.erra, Osvaldo Murta, Milton Brandão,
Manoel Gonçalv,es, Augusto Franc'G, Paulo
Gue1\ra, Cristino Cortes, Osvaldo Coelho,
Nylton Velioso, Angelo Magalhães, Antônio
Mazurek, Antônio PGntes, Clarck Planton,
Manoel Novaes, Pedro Corrêa, Arlindo Porto e Domingos Leonelli.
Sala da Comissão, 27 de junho d,e 1984.
- Gilton Garcia, Presid'ent,e - Francisco
Sales, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS
I - Relatório
O eminente Deputado Manoel Caosta Júnior submete à deliberação do Congresso
Nacional o Projeto de Lei n.o 2.064, de 1983,
que det,ermina a instalação, pela Caixa Econômica, quando compradora da produção
aurífera, nas zonas de garimpo, de postos
de saúde, escolas, rede de saneamento básico, de geração de energia, si.stema de comunicação por telefone e/ou rádio, bem como
a abertura de estradas ligando os centros
garimpeiro,g à malha viária mais próxima.
A proposição fixa ainda o prazo de um ano
para que a entidade adote as providências
referidas.
2. Na Justificação, o Autor lembra que
o Governo Federal deve cumprir as obrigações constitucionais, garantindo aos garimpeiros seus direitos mai.s elementares, e critica a postura governamental, quanto aos
garimpos de ouro no Pai.s, que se vem restringindo aos aspectos financeiros da questão, sem nenhuma preocupação no qu,e diz
respeito às necessidades assistenciai.s dos
trabalhadores.
3. Na Comissão de COnstituição e Justiça, o projeto mereceu aprovação unânime,
quanto aos aspectos preliminares de constitucionalidad.e, juridicidade e técnica legislativa.
A Comissão do Interior manifestou-se pela aprovação, também por deci.são uniforme
dos seus membros.
Caba, agora, a esta Comissão pronunciarse, nos termos regimentais.
11 - Voto do Relator
Inetacável, a nosso(} ver, o objetivo oalimado pela proposiçãoo.
5. Apesar d,e fortemente estigmatizado
como uma atividade predatória, ilegal e "impeditiva do de,senvolvimento da indústria
mineral o,rganizada, o garimpo representa,
na década atual, o segundo mais importante
agente minerador do País, eom um valor de
produção inferior apenas ao do minério de
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ferro, mantendo em franca atividade um
eontingente de garimpeiros maior do que
em qualquer outra fase da história, estima-do em mals de 200.000 homens. Esse quantitativo eleva o garimpo à condição de principal ocupador de mão-de-obra no setor
min'eral brasileiro.
Além disso, deve-soe registrar que a participação dos garimpos na produção mineral global do País, excluídos os energéticos,
é superior a 16%.
6. Em brilhante estudo sotore o problema
da garimpag,em no Brasil, intituladO! "A
Força do Garimpo", o geólogo Elmer Prata
Salomão chama a atenção para duas importantíssimas caracteristkas da atividade garimpeira: "Primeiro, - diz ele - trata-se
de conversão quase -direta de trabalho em
capital, na medida -em que o erário praticamente não gasta um só tostão com infraestrutura ou benefícios sociais no garimpo;
segundo, produção garimpeira corr.esponde
a uma verdadeira antecipação de receita,
uma vez que a extração, por ser atividade
coletiva e ind,ependente de pesquisas, proj.etos e obras, se implanta 'e produz quase
imediatamente." (O grifo é nosso)

7. De fato, não obstante a significação
da garimpagem para a economia mineral
do País, nada é mais socialmente injusto
do que o modelo convencional dos garimpos brasileiros. Ao garimpeiro nunca se
prov,eram os benefícios sociais básicos saúde, educação, laz,er, segurança, abrigo.
8. A finalidade do projeto de autoria do
nobre Deptuado Manoel Costa Júnior é,
sem dúvida, resgatar a imensa dívida social
que o Governo tem para OOm esses intrépidos cidadãos, historicamente marginalizados, espoliadoB pelo sistema capitalista imp,erante na atividade que exercem, que se
baseia no extremo usufruto do trabalho, e
permanentemente lesados pela exploração
de sua boa fé.
9. Parece-me, todavia, que, ao determinar,como norma cogente, a instalação de
uma infra-,estrutura social e de c,omunicação nos garimpos e a abertura de estradas
ligando as áreas de garimpagem à malha
viária mais próxima existente, a proposição peca quando comete à Caixa Econômica
Federal a atribuição de provê-la, porquanto
refoge à esfera de competência da empresa
estatal fazer investimentos 18m setores de
atuação específica de outros órgãos integrantes da Administração Pública.
10. Por outro lado, a ação da entidade
governamental como comprad,ora da produção aurífera dos garimpos decorre da decisão do,g pod!eres públicoo federais de interferir na atividade para preservar a destinaçÍÍJG do material, evitando o contrabando,
e para assegurar aos garimpeiros a venda,
pelo preço justo, do ouro extraído. Não age
a Caixa com fins meramente lucrativos ou
especulativos.
11. Assim, o papel que lhe é conferido
condiz perfeitamente com a natureza que
lhe é própria, qual seja a de instituição
financeira do Governo. Impor-lhe misteres
outros que não guardam identificação com
os s,eus objetivos, na conformidade da legislação que a criou e dos seus Estatutos de
r,egência, afigura-se-me inadequado e pouco
funcional.
12. Muito mais pertinente, no nosso entendimento, será atribuir a obrigação de
promover a implantação de uma infra-estrutura socíal nos garimpos ao Poder Executivo, por intermédio dos vários órgãos

15889

que compõem a estrutura da Admini.stração
Pública Federal, nos limites da competência de cada um deles.
13 . Desta forma, <:Ireio que se estam
preservando o conjunto de atribuições especificas dos órgãoos e entidades integrantes
da Admini.stração Federal direta e indireta, simplificando o proc·esso de execução
das obras e serviços requeridos e repartindo,
de modo 'equânime, os ônus financeiros pertinentes.
14. A obrigação que se institui, porém,
deve ser limitada àqueles garimpos cuja
afluência de mão-doe-obra justifique a criação dessa infra-,estrutura social e de comunicação mínima. Para efeito da aplicação
do que dispõe o projeto, po.der-se-ia fixar
em 3. (}[l0 o número mínimo de garimpeiros
concentrados numa determinada área, somente sendo de exigir-s,e do Governo o
cumprimento do dispositivo legal, portanto,
com relação aos garimpos em que o número
de pessoas em atividade seja superior ao
mínimo estabelecido.
15. Diante do 'expost.o, voto pela aprovação do Pro,jeto de Lei n.o 2.064, doe 1983,
na forma do substitutivo anexo, que consubstancia os aperfeiçoamentos sugeridos.
Sala da Comissão, lO de agosto de 1984.
- Luiz Leal, Relator.
SUBSTITUTIVO

(Ao Projeto de Lei n.O 2.064, de 1983)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O Poder Elliecutivo, por intermédio dos órgãos competentes, integrantes da
estrutura da Administração Pública Federal, instalará, nas zonas ·de garimpo que
concentrem mais de 3.'000 (três mil) trabalhadores e onde a respectiva produção seja
adquirida por instituição financeira do governo, escolas, postos de saúde, rede de
saneamento básico, sistemas de geração de
energia e de comunicação por ,telefone e/ou
rádi'o, e providenciará a abertura de estradas ligando os centros garimpeiros à malha
viária mais próxima, no prazo de um ano,
a partir da publicação desta Lei.
Art. 2.° O Poder Executivo i!eguJamentará esta Lei dentro de 180 (cento e oitenta)
dias após sua publicação.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala da COmissão, 10 de agosto de 1984.
- Luiz Leal, Relator.

m -

Parecer da. Comissã9

A Comissão de Finam.ças, em reunião ordinária il'ealiza,d,a no dia 7 de nov'embro de
1984, OIPinou, unanimemente. !pela aprovação, com substitutivo, do projeto de Lei n.o
2.064/83 - ,do Sr. Manoel Gosta JúDioa" nos tenrnos do parecei! do relator Deputado
Luiz Le3J1.
Estiver'am presentes os Senholres Deputados: lJuiz Leal, Presidente; AJgna[do Timóteo, Vi:ce-P'J)esidenrte; Sérgio Cruz, José
GarlQ;S Fagundes, Luiz Baooarini, Renato
Johnsson, Ny,der Barbosa, Ibsen de Castro,
F1ea"nando M3JgalhãJes, Luiz Sefair e Walmor
de Luca.
S3!la da Comissão, 7 de novembro de
1984. - Agnaldo Timóteo, Vice-PIresidente,
no exercício da Presidência - Luiz Leal,
Relator.
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CoMISSAO
"Determina a instalação, nas zonas
de garimpo, de escolas, postos de saú~
de, rede de saneamento básico, de geração de energia, de comunicação e
abertura de estradas."
O Oongresro Naci01l3l1 deereba:
Ar1t. 1.0 O Poder Executivo, por intermédio dos órgãos competlm·lJes, integrantes da
es1JrUItUJOO. da Administração Pública Federa1, insta:1ará, nas zonas de garimpo que
concentrem maàs de 3.000 (·três mll) .trabadhadores e onde a respectiva prO'dução
seja Mquirida 'POr instituição financeira dO
governo, escolas, postos de saúde, rede de
sa.neamento ibásico, sisteInJll.B de geração de
,energia e de comunicação por telefone e/ou
il'áAilo, e providenclMá a abeIltma de estra~
das ligundo: os centros ga'rImpeld'os à malha viári-a mais próxima, no prazo de um
ano, a partir da publicação desta !lei.
:Art. 2.° O Poder Exeeutivo regulamenta!l'á esta lei denltro de 180 (cento e oLten~
ta) dias wpós sua publicação.
:Art.. 3.° Esta lei entro. em vigor na data
de sua pubILcação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrárlo.
Sllila da Oomissão, 7 de nOVJembro de 1984.
- Agnaldo Timóteo, Vice-Presidente, no
exercício 00. P11esidêneia - Luiz Leal, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 2.3M-A, DE 1983
(Do Sr. Gor>gônio Neto)
Altera a redação do art. 1.° da Lei
n.o 6.426, de 30 de junho de 1977, estabelecendo novos critérios para exposição de obras de artes pela FUNARTE;
tendo pareceres: da Comissão d(l Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e, das Comissões de Educação e Cultura e de Finanças, pela aprovação.
(Projeto de LeI n.o 2.324, de 1983, a
que se iJ.'eferem os .pareceres.)
O COngresso Nacional decreta:
.A!l1t. 1.0 O art. 1,0 00. Lei n,o 6.426, de
30 de junho de 1977, passa e. vig,)rar eom
a seguinte redação:
"Art. 1,0 A Fundação Nacional de
Arte - FUNARTE, organizará, anualmente, o Sa~ão Naclona:l. de A11tes Plásticas.
§ 1.0 A ex;posição de obr:as será rea~
Uzada, alternadamente, em cada uma
das regiões gC9gráficas do Pais, vedada
a. !l.'€:P"e<tição em uma mesma :reunião
enquanto não efetuada. a alternância
prevista.
§ 2.0 Jr: 'Proibido organJzar o 8a>lão
!lla. mesma cidade, em época ime(Uata~
mente pos1Jel1ior."
ATt. 2,0 A presente lei enltra em vigor
na data de 8U'El. publlcação.
Art. 3.° Revl)gam-se as disposições em
oontrário.
Justificação
Este IProjeto de 1Jei pretende, 'cIJ1:endendo a
UMa justa reivindíooção dos a.r.tI.stas plástIoo8 brasilekos, revltadizllir o Salão Nacional de Artes !Piásticas.
Atualmente o m. 1,0 da Lei n.o 6.426/77,
procliama que a. FUNARTE "organizará
aa:waImen<te o Sa:J.ão NaeiOllillJ de .Artes Plástk:as, no Paláclo da. Cultlum no Rio deJanelro". O necreto n.o 81.316, de 8 de feve-
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1'ei'l'O de 1978, .permite que a eXiposição das
obras possa ser reali2lada em outros locais.
Mas sempre o ser.á na cidade do Rio de
Janeiro.
Esse imobi.llismo dia locadidade gerou uma
estagnação e uma aoomodação além de, tal~
vez inoonscientemente, condicionai!.' os julgadores a mútértos vigorantes apenas no
eixo Rio-São Pamo.
Pal1ece lliOS artistas plásticos serpl'ecipitado outol1gar-se o titulo de Sadão Nacional
a. uma exposição de obras realizada sob
tais oondicionanrlies.
Por outro turno, e como i!.'eswtado desse
region1:lilismo, o Brasil tem enviado representantes às mostras internacionais que representam, exammente, um ·tipo de ex.pressão ·bastante veiculado apenas nessa região.
O que, convenhamos, está longe de representar a aT.te brasileira.
Ricardo Aprígio comenta assim eooa s1tua(;ão:
"A grande meta dos o1'ganizadores do
Salão Nacional de Artes Plásticas é tornar reaiM.dadeuma visão geral da !produção '9Jrtístioca. em todo o País, selecio~ando e premiando aJ.'ltistas representativos de todas asregiães. Esses organizadores aquilatam a produção juntamente com critioos especializados. Tais
membros que compõem as Subcomissões
de se:beção e premiação, são normalmenJte atuantes na Região SUdestóB,
con.centradora do maior pereentu.al de
prêmios. Poderiam argumentar que é
incontestável uma maior produção Mtistica '1>ooitiva" nestareg:láo, mas será que há o conhecimento, através de
um contato di·reto e oonstante, do que
se produz em artes ;plásticas n~ demais
;vegiões brasi!lefu:a.s?
Babemos das diferenças sociais, eco~
nômicas e polítlJcas entre os diversos
Esotados; assim sendo o FAZER a1'ltisti00 também difere. O confronto entre
eres não pode ser "orientado" por pessoas habituadas exclusivamente a uma
dessas regiões."
Este projeto !pretende descentrald7Jar o
Salão Nacional de Mte8 Plásticas, distribuindo sua realização anua'l em outros Estados que não o do Ri1> de Jmeiro, motivando oosIm uma maior :particIpação de artistas Iocaís e vizinhos, e.l.ém de propiciar
a '!lIpreclação !por PM'te de um público ra.ramente afclto à observação de uma produção llil1tísti:ca nacional.
Estou certo de que o Oongresso Nacional,
integrado por homens sensíV'eis ao belo e
às artes, dará o seu apoio a esta iniCiativa
cultura1.
de
de 1983.
Bala daB sessões,
- Gorgônio Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI N,o 6.426,
DE 30 DE JUNHO DE 1977
Altera dispositivos da Lei n.o 1.512,
de 19 de dezembro de 1951, que cria a
Comissão Nacional de Bel!UI Artes, o Salão Nacional de Arte Moderna, e dá outras providências.
O Plresidente da Repúb1i:ca:
FIaço saber que o Congresso Nacionai deereta e eu Sl1:!lc1ono a seguinte lei:
Ar.t. 1.° A Fundação' Nacional de Arte
- FlUNARTE, o~ anua:Imente o Salão Nacional de !AJ11te.s Plástllcas, no Palácio
dlli Cllitura do Rio de Ja:nelro.

Art. 2.° No Salão a que se retere o art.
1.0 desta lei, os artistas ooncorrerão anualmente a prêmios de viagem ao emerior no
Pais e a prêmios de aquisição.
Parágrafo únioo. O MinWtério da Educação e Cultura fixará anualmente as oondiçõcs 'C os valores dos prêmios determinados neste aD:'tigo.
AIIt.3.0 O custeio daB despesas decorrentes dos encal1gos :previstos nesta lei correrá
!por conta de dotações orçamentárias !próprias.
Art. 4.° Fica extinta a COtnissão NlliCionad de Belas Artes, criada pela Lei n.o 1.512,
de 19 de dezembro de 1951.
.A!r>t. 5.° O Pode<r Exeeutivo regulamentará Ma lei no prazo de 90 (noventa) dias'
a. eontar da sua publdcaç.ão.
Ai't. 6.0 Esta dei entrará em vigor na data de sua :publieação.
.A!rt. 7.° Re'Yogam-oo as disposições em.
eonltrário.
Brasília, 30 de junho de 1977; 156.0 da
Independência e 89.° da Re!Pública. - ERNESTO GEISEL -

Ney Braga..

PARECER DA COMISSAo DE
OONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
O projeto de lei do ilustre Deputado Oorgõnio Neto, que ora apreciamos, pretende
alterar a Lei n.O 6.426, de 30 de junho de
1977, que críou a Comissão Nacional de Belas Artes e o Salão Nacional de Artes Modernas, com o escopo de que a FUNARTE
promova anualmente o mencionado Salão
Nacional em cada uma das regiões geO:gráficas do País em vez de ser apenas promovido no Rio de Janeiro, como prevê a lei.
A aprecia(;ão do mé!l'ito da iniciativa, por
força do Regimento Interno, está deferida
às COmiSoSões de Educação e Cultura e de
Finanças.
11 - Voto do Relator
Com fulcro no art. 8.0, XVII, alínea "q",
combinado com os arts. 43 e 56 do Diploma
Básico, pode a União legislar sobre a matéria, MoSim como o ilustre autor tem o
poder de iniciativa de projetos dessa natureza.
Cumpre destacar os elevados proIJÓsitos
do autor que através deste projeto revela
sua preocupação com a ampla educação do
nosso povo, especialmente no que tange a'
nossa arte.
Face ao exposto, manifesto-me pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do presente projeto.
Sala da Comissão, 10 de abril de 1984. Raymundo Asfóra, Relator.
UI - Parecer da Comissão
ACamissão de-Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "A" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
PrQjeto de Lei n.O 2.324/83, nos termos do
parecer do relator.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Leorne Belém, Presidente; José Tavares, Vice-Presidente; Armap.do Pinheiro,
Gerson Peres, Guido Moesch, Ham1Iton
Xavier, Joacil Pereira, Jo:rge Arbage, José
Burnett, Otávio Cesário, Arnaldo Maciel,
Egídio Ferreira Lima, Elquisson Soares,
João Gilberto, José Melo, Raimundo Leite,
Raymundo Asfora, VaImor Giavarina, Gomes da Silva, Ronaldo Canedo e Luiz Leal.

,Dezembro de 1984

Sala da ComiSsão, 10 de abril de 1984. Leorne Belém, Presidente - Raymundo Asfora, Relator.
PARECER DA CaMISSAO DE
EDUCAÇAO E CULTURA
I - Relatório
Propõe o nobre Deputado Gorgônio Ne!o
no Projeto de Lei n,o 2.324/83, a alteraçao
da redação do art. 1.0 da Lei n.O 6.426, de
30 de junho de 1977, no sentido de permitir
que o Salão Nacional de Artes Plásticas, a
ser organizado anualmente pela Fundação
Nacional de Arte, possa ser realizado nas
diversas regiões geográficas do Pais e não
apenas na cidade do Rio de Janeiro, como
determina a Lei mencionada.
a § 1.0 do art. 1.0 do Projeto esclarece
que a exposição será realizada, alternadamente, em cada uma das regiões, sendo
vedada a repetição em uma mesma região,
enquanto não efetuada a alternância pre-v1sta. No § 2.° do mesmo artigo, fica proibido a organização do Salão na mesma cidade, em época imediatamente posterior.
PARECER
A iniciativa do Autor do Projeto merece
elogios, porque não cabe, efetivamente discriminar as demais regiões do Pais, igualmente ricas em manifestações .artisticas,
do privilégio de sediar um Salão, que é nacional e por 'isso deve retratar a realidade
do Brasil inteiro.
Descentralizar a realização dessa exposição é criar a possibilidade efetiva de participação de todos os movimentos artistieos nacionais, nas suas diversas escolas e
valorizando a caracteristica das diversas
manifestações regionais traduzidas em art.e.
Por outro lado, implicará na possibilidade efetiva de divulgação cultural em regiões menos desenvolvidas, permitindo o
acesso de um público "consumidor", que
não teria essa facilidade, com a realização
do Salão apenas no Rio de Janeiro.
Voto do Relator
Pelas razões apresentadas voto pela aprovação do Projeto.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 1984.
- Eraldo Tinoco.
11 -

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em
sua reunião ordinária, realizada em 10 de
outubro de 1984, opinou, unanimemente,
pela aprovação do Projeto de Lei n,o
2.324/83, do Sr. Gorgõnio Neto, que "altera
a redação do art. 1.0 da Lei n.O 6.426, de
30 de junho de 1977, estabelecendo novos
critérios para exposição de obras de artes
pela FUNARTE", nos termos. do par·eccr do
Relator, Deputado Eraldo Tinoco.
Estiveram presentes os Srs. Deputados:
Rômulo Galvão, Presidente; Victor Faccioni Vice-Presidente; Eraldo Tinoco, Stélio
Dias, Aldo Arantes, Emílio Haddad, Jõnathas Nunes, Francisco Dias, Arlldo Teles,
aly Faehin, Márcio Braga, Tobias Alves,
João Faustino, Carlos Sant'Ana, Irma Passoni, Oscar Alves e Francisco Amaral.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 1984.
- Illôonulo Galvão, PresidJe<n1ie - Eraldo
Tinoco, Relator.

PARECER DA COMISSÁ.a DE FINANÇAS
I - Relatório
a projeto de lei acima ementado, de autoria do ilustre Deputado Gorgônio Neto,
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têm por finalidade introduzir no art. 1.0
da Lei n.O 6.426, de 1977, que criou a Comissão Nacional de Belas Artes e o Salão
Nacional de Arte Moderna,as seguint$
determinações:
1.0 - "a exposição de obras será realizada, alternadamente, em cada uma
das regióesgeográflcas do País, vedada
a repetição em uma mesma região enquanto não efetuada a alternâncla
prevista";

2.° - "é proibido organizar o Salão
na mesma cidade, em época imediatamente posterior".

a dispositivo a ser alterado determina,
em sua redação atual, que a "FUNARTE
organizará anualmente o Salão Nacional
de Artes Plásticas, no Palácio da Cultura
no Rio de Janeiro".
A presente iniciativa é justificada pelo
fato de que a exposição acontecendo sempre no mesmo lugar condiciona os julgadores a critérios vigorantes apenas no eixo
Rio-São Paulo, além de expressar a arte
de uma só região e não a arte brasileira
como deveria acontecer.
a projeto foi aprovado por unanimidade
nas Comissões de Constituição e Justiça e
de Educação e Cultura que já o apreciaram.
Quanto aos aspectos que regimentalmente nos compete apreciar, somos de opinião
que a proposição não apresenta qualquer
obstáculo à sua aprovação nesta Comissão,
_iR. medida não terá reperoussão negativa
nas Finanças da União.
11 - Voto do Relator
Ante o exposto, votamos pela aprovação
do projeto de Lei: n.O 2.324, de 1983.
Sala da, Comissão, 12 de novembro de
1984. - Agnaldo Timóteo, Relator.

m - Parecer da COmissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei n.O 2.324/83 - do Sr.
Gorgônio Neto - nos termos do parecer do
relator, Deputado Agnaldo Timóteo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagundes, Luiz Bacarrini, Renato .rohnsson Sérgio Cruz, Ibsen de Castro Nyder Ba'rbosa, Fernando Magalhóes,
Wálmor de Luca, Irajá Rodrigues, Christovam Chiaradia e Luiz 8efair.
Sala da Comissão, 21 de novembro de
Luiz Leal, Presidente - Agnaldo
Timóteo, Relator.
1984. -

PROJETO DE LEI N.o 2.G09-A, DE 1983
(Do

Sr. Freitas Nobre)

Introduz modificações na legislação
de amparo aos ex-combatentes da 11
Guerra Mundial, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho e
Legisl~o Sooial; pela. aprovação; e,
da Comissão de Finanças, pela aprovação, com emenda.
(Projeto de Lei 0.° 2.609, de 1983,
tendo anexados OS de n.Ps 1.956/83,

3.617/84, 4.353/84, 4.512/84, 4.669/84 e
4.688/84, a que se referem os parece-

reS.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 da Lei n,o 3.906, de

19 de junho de 1961, acrescido de parágrafo
único, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.° Os servidores públicos e autárquicos federais que participaram de
operações de guerra na Força Expedicionária, na Força Aérea ou na Marinha, ao se aposentarem, perceberão
integralmente os respectivos proventos,
que serão sempre equiparados ao vencimento ou remuneração do pessoal da
ativa.
Parágrafo único. No cálculo e atualização dos proventos assegura{ios neste artigo, incluem-se todas as vantagens inerentes ao cargo efetivo, em comissão ou dedireção e assistência intermediária, em que
estaria enquadrado o servidor, como se em
ativida{ie estivesse, ainda que instituídas
por legislação superveniente à data da aposentadoria.
Art. 2. 0 O art. 3D da Lei n.O 4.242, de
17 de julho de 1963, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 30. Jli concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial,
da FIDB, FAB ou da Marinha, que participaram ativamente das operações
bélicas e foram licenciados do serviço
-ativo e 1ncluidos na reserva não remunerada, bem como a seus herdeiros,
pensão igual à estipulada no art. 26 da
Lei n.o 3.765, de 4 de maio de 1960.
Paráigrafo único. Na concessão da
pensão observar-se-ão {lS arts. 29, 30 é
31 e, no que couberem, as demais disposições da Lei n.O 3.765, de 4 de malo
de 1·960."

Art. 3.° O art. 1.0 da Lei n. O 5.698, de
31 de agosto de 1971, passa a vigorar acres-

cido do seguinte dispositivo, identificado
como inciso II, renumerando-se o atual II
pa:ra lII:
"II - a aquisição do direito à aposentadoria por velhice, será devida após
60 (sessenta) contribuições mensais, ao
segurado que completar 60 (sessenta)
anos de idade, quando do sexo masculino e 55 (cinqüenta e cinco), quando
do feminino."
·Art. 4.0 Jli assegurado aos ex-combatentes e aos seus herdeiros, que optaram pelo
recebimento da pensão do art. 30 da Lei
n,o 4.242', de 1963, o direito do restabelecimento das aposentadorias e pensões originárias.
Art. 5.0 São isentos do imposto de renda os proventos e pensões percebidos por
ex-combatentes que participaram ativamente das operações -bélicas na Força Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha
de querra, bem como por seus herdeiros.
Art. 6.0 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei serão devidos a
partir de sua publicação.
Art. 7.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As -modificações que o projeto trata de

introduzir na vigorante legl.sla.ção de ampa.:.
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ro aos ex-combatentes da segunda Guerra
Mundial, têm oomo objetivo preponderante
eliminar certas distorções ou imperfeições
nela existentes, todos desfavorecendo os excombatentes civis que, na realidade, continuam sendo os grandes injustiçados dentre
'todos aqueles que um dia se sacrificaram
pela causa da Pátria.
As providências aqui pleiteadas constituem relvindicaçóes dos ex-combaLentes
atualmente vivendo em Minas 9'erais, que,
a respeito do assunto, já se dirigiram a outras autoridades brasileIras, inclusive, especialmente, ao Presidente da República.
Argumentam, basicamente, que o chamado grupamento dos ex-oombatentes civis, ou
sejam, aqueles que, terminado o confJIto,
foram lleencmados do serviço ativo e incluldos na reserva não remunerada, retornando às suas origens e relngressando na
vida civil, é - tal grupamento - o menos
amparado pela legls1ação pertinente, depois
de os seus integrantes haverem passado por
todas as agruras e percalços possíveis no
referido processo de retorno à vida comum,
já que tal se deu de modo inteiramente inadequado, "sem quaisquer medidas acaut(;eladoras de uma prévia preparação para a
desmobilização", bem como sem inspeção
médica ou psicológica que avaliasse as .reais
condições fisicas ou mentais de cada um
para o reingresso na vida cIvil.
!Ressalta-se qUe o outro grupamento remanescente, Isto é, o daqueles constituido
que, após o conflito, ficaram vinculados às
forças armadas (como reformados ou na reserv·a remunerada), não tem tido grandes
problemas, uma vez que' quase toda legislação de amparo se volta para seus integrantes.
Por Isto que, sempre seguindo a linha de
argumentação dos ex-combatentes mineiros, organizados em comissão para o encaminhamento çle suas reivindicações, permitimo-nos reproduzir alguns de seus trechos,
a saber:
"A legislação chamada de amparo e benefício aos ex-combatentes, quase toda diz
respeito aos integrantes do grupamento da
reserva remunerada. Quanto aos ex-combatentes que foram licenciados do .serviço ativo e incluidos na reserva não .remunerada,
estão amparados pela COnstituição e pelas
Leis n.os 3.906/61, 5.698/71 e art. 30, parágrafo único da Lei n.O 4.242/63. Mora isto,
existem outras poucas leis, decretos-leis e
decretos, de pequeno ou quase nenhum sentido prático e objetivo.
ExIstem, entretanto, em tal legislação,
distorções e imperfeIções que estão a merecer correção e ajU3tam,entos, de modo a
acablllr com as anomalias e injustiças e resolver definitiVamente a situação dos excombatentes civis, hoje em número insignificante.
A Lei n.O 3.906, de 1961, dispõe sobre a.
aposentadoria dos funcionários federais e
autárquicos da União, que participaram de
operapÕeB de guerra. O seu principal beneficio é o direito da aposentadoria aos vinte
e cinco anos de serviço, concedendo, ainda,
uma promoção ao. cargo imediatamente superior antecedendo a aposentadoria e garantindo a percepção dos vencimentos integrais.
O art. 1.0 da dita lei atualmente já se
encontra mutf;ilado, por força de dispositivo
constitucional que não mais permite a promoção no ato da aposentadoria.
A reivindicação dos ex-combatentes, relativamente a esta lei, é no sentido de se
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dar nova redação ao seu art. 1.0 , com o
acréscimo de um parágrafo, de maneIra
a '38segura.r aos ex-oombatentes funcionários federais e autárquicos, aposentados, os
proventos integrais e equiparados aos vencimentos ou remuneração do servidor da
ativa. Em resumo, seria a paridade :para. ós
ex-combatentes aposentados que, em alguns
casos, estão percebendo seU3 proventos na
razão de 50% ,a 60% da remuneração de
um servidor da ativa, ocupante do mesmo
cargo em que foi aposentado.
A Lei n.O 5.698, de 1971, dispõe sobre os
beneficios aos ex-combatentes segurados da
previdência social, tendo muito maior
abrangência, já que ·alcança um número
malor de ex-combatentes civis. Entretanto,
ela também tra.... lacuna ou imperfeição que
se deve corrigir, sob pena de ficar permitido permanente tratamento diverso para
uma mesma classe, com injustiça.
Foi concedida. uma. redução de 10 anos, no
tempo de serviço para. direito à aposentadoria que, em conseqüência pode ser alcançada após vinte e cinco anos de serviço ao
Invés dos 35 normais. Todavia, não foi cogitada uma redução, como seria jU3to e sensato, para a aposentadoria por velhice do
ex-combatente. Porque, nem todos tiveram
a oportunidade de se filiarem ao sistema
previdenciário quando licenciados do serviço ativo. Alguns poucos somente o fizeram já com idade avançada e, assim, não
'tiveram tempo e não terão oportunidade
de se aposentarem. Por que, então, não lhes
conoeder uma redução de cinco anos que
seja na idade limite para aposentadoria por
velhice? A verdade é que alguns companheiros ainda continuam trabalhando e contribuindo para a previdência social, sem a possibilidade de se beneficiarem da redução de
tempo que foi concedida aos demais.
seria, portanto, muito oportuna e justa a
correção dessa anomalia, na forma aqui projetada.
A pensão do art. 30, parágrafo único, da
Lei n.o 4.242, de 1900, que poderia ter sido
a grande redenção dos ex-combatentes licenciados do serviço ativo e incluidos 'na
reserva não remunerada, todavia, acabou
sofrendo das mesmas distorções já apontadas na legislação atrás referida.

mente permitido a acumulação, na form4l.
do disposto em seu art. 29..
Há, portanto, uma necessidade premente
de serem corrigidas as distorções e anomalias ,apontadas, modificando-se a redação
dos citados dispositivos legais e adaptandoos às aspirações e anseios, mais do que
justos, do,,; ex-combatentes civis o que se
completará com as medidas consubstanciadas nos arts. 4.0 a 6. 0 do projeto.
Sala das sessões,
Freitas Nobre.

De fato, a concessão de tal pensão ficou
condicionada à incapacidade e imposSibilidade de poder o beneficiário prover os meios
de sua subsistência e ao não recebimento
de qualquer importância dos cofres públicos.
Não se aceita, porém, nesta altura, ter o excombatente, já sexagenárto, de submeter-se
a inspeção médica, a cargo de junta médIca
militar, para ser julgado incapaz e assim
fazer jus ao beneficio. E nem se compreendem, também, as demais condições restritivas. Essa pensão já deveria, há mUito,
ter sido concedida e estendida a todos os
ex-combatentes nas condições -atrás mencionadas, independentemente de quaisquer
restrições, proporcionando a todos uma situação financeira digna e compatjvel, dando ao ex-combatente uma oerta tmnqüilidade na sua velhice.
Em. sua sessão de 30 de setembro de 1980,
o TrIbunal de COntas da União resolveu admitir, como }usta e legal, a acumulação da
pensão do art. 30 da Lei n.o 4.242, com o
benefício previdenciário recebido pelo excombatente.
Com ,tal decisão, permaneceram as restrições somente para os servidores públicos,
que não podiam acumular. Entretanto, pela
própria Lei n.o 3.765, de 1960, que instituiu
e d1sciplina a pensão militar, é expressa-

Art. 30. :l!: concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB,
da FAB e da Marinha, que participaram
ativamente das operações de guerna e se encontram incapacitados, sem poder prover os
próprios meios de subsistência. e não percebem qualquer importância dos cofres plÍblicos, bem como a seus herdeiros, pensão
ig(J.al à estipulada no art. 26 de. Lei número 3.765, de 4 de maio de 1960.
Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e
31 da mesma Lei n.o 3.765, de 1960.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS COMISS6ES
PERMANENTES
LEI N.Q 3.906, DE 19 DE JUNHO DE 1961
Dispõe sobre a aposentadoria. dos fun-

cionários federais e dos empregados autarquieos da União que participam de
operações de guerra. na. Força. Expe«Ucionária., na Força Aérea e na Marinha
de Guerra do Brasil ou receberam a Medalha da Campanha. do Atlântico Sul.
O Presidente da República,
Faço saber que o COngresso Nacional decreta. ~ eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Os funcionários federais e Ol!
empregados autã:rquicos da. União que participaram de operações de guerra na Força.
Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil (vetado) serão, ao
aposentar-se, promovidos ao cargo imediatamente superior, se existir tal categoria no
seu quadro, e perceberão integralmente OI!
respectivos vencimentos.
Art. 2.0 (vetado).
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõesem contrário.
LEI N.o 4.242, DE 17 DE JULHO DE 1963
Fixa novos valores para os vencimentos dos servidores do Poder Executivo,
Civis e lUilitarcs; institui o empréstimo
compulsório; cria o Fundo Nacional de
investimentos, e dá outras providências.

LEI N.o 3:765, DE 4 DE MAIO DE 1960
Dispõe sobre as Pellllóes Militares.
O Presidente da República,

Faço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I
Dos Contribuintes e das Contribuições
Art. 1.0 São oontribuintes obrigatórios
da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os seguinte!;
militares da ativa, da reserva remunerada
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e reformados das Forças Armadas, do Corpo ne Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal:
a) oficiais, aspirantes a oficial, guardasmarinhas, suboficiais, subtenentes e sargentos;
b) cabos, soldados, marinheiros, taifeiros
e tombeiros, com mais de 2 (dois) !!linos de
efetivo serviço se da wtiva; ou com qualquer tempo ne serviço, se reformados ou
asilados.
Art. 2.0 Os oficiais demitidos a pedido e
as praças licenciadas ou excluídas porlerão
continuar como contribuíntes da pensão
militar, desde que o requeiram e se obrigam
ao pagamento da réspectiva contribuição,
a partir da data em que forem demitidos,
licencianos ou excluídoS.
§ 1.0 O direito de requerer e de contribuir para ao pensão militar, na forma deste
a.rtigo, pode ser exercido também por qualquer beneficiário da pensão.
§ 2.0 A faculdade prevista neste artigo
somente pode ser exercida no prazo de 1
(um) ano, contado da data da publicação
do ato da demissão, licenciamento ou exclusão.
§ 3.0 Os contribuintes de que trata este
, artigo, quando convocados ou mobilizados,
passarão à categoria de obrigatórios, durante o tempo em que servirem.
Art. 3.0 A contribuição para a pensão
militar será igual e. 1 (um) dia dos vencimentos (soldo e gratificação) do contribuinte, '8.1Tedondada em cruzeiros para a
importância imediatamente superior, qualquer que seja a fração de centavos.
§ 1.0 A contribuição obrigatória e facultativa, na inatividade, será igual à do militar da ativa, com o mesmo posto ou graduação.
§ 2.0 se o militar contribuir para a pensã,o de posto ou graduação superior, a contribuição será igual a 1 (um) dia dos vencimentos desse posto ou graduação.
§ 3.0 Os oficiais graduados no posto imediato contribuem para a. pensão militar
como se efetivos fossem no posto da graduação.
§ 4.0 O oficial que atingir o número 1
(um) da respectiva escala contribuirá para
a pensão militar do posto ime<liato.
§ 5.0 Os beneficiários da pensão militar,
instituida por esta lei, estão isentos de contribuição para a mesma, qualquer que seja
a sua modalidade; esta isenção abrange,
também, os beneficiários dos militares já
falecidos.
Art. 4.0 Quando o contribuinte obrigatório, por qualquer circunstância, não constar
da folha de vencimentos e, assim, não puder
ser descontada a sua 'Contribuição para a
pensão militar, recolherá imediatamente, à
Unidade a que estiver vinculado a contri-.
buição mensal que lhe couber pagar. Não
o fazendo, será descontado o total da divida, assim que for o contribuinte incluido
em folha.
!Parágrafo único. se, ao falecer o contribuinte, houv.er dívida de contribuição, caberá 'aos beneficiários saldá-la integralmente, por ocasião do primeiro pagamento
da pensão.
Art. 5.0 O contribuinte facultativo,' de
que trata o art. 2.0 desta lei, que passar 24
(vinte e quatro) meses sem recolher a. sua
contribuição, perderá o direito de deixar
pensão militar. se falecer dentro desse pra-
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seus ,beneficiários são obrigados a pagar
integralmente a dívida no ato do primeiro
'
pagamento da pensão.
Art. 6. 0 JlJ facultado aos militares de que
trata o art. 1.0 desta lei, com mais de 30
(trinta) e 3,5 (trinta e cinco) anos de serviço
computável para fins de inatividade, contribuirem, respectivamente, para a 'pensão
correspondente a um ou dois postos ou graduações acima do ou da que possuem desde
que satisfaçam o pagamento das contribuições a partir do mês seguinte àquele em
que completaram o referido tempo de serviço.
00,

§ 1.0 O disposto neste artigo abrange os
militares da reserva remunerada ou reformados, designados para o exercicio efetivo
do serviço nas Organizações das Forças
Armadas e que, nesta situa\}ão, permaneçam
por mais de 5 (cinco) anos, desde que tenham mais de 30 (trinta) e 3,5 (trinta e
cinco) anos de serviço computável para a
inatividade, contados pela reunião dos dois
períodos de atividade.
§ 2.~ O milItar que satisfizer as condições do presente artigo poderá contribuir
para a pensão militar correspondente ao
primeiro ou ao segundo posto ou graduação
que se seguir '8.0 que 1á possui na hierarquia
das Forças Armadas, mesmo que em seu
quadro ou organização não haja os respectivos postos ou graduações.

CAPiTULO II

Dos Beneficiários e sna. Habilitação
Art. 7.0 A pensão militar defere-se na
seguinte ordem:
I - à viúva;
II - aos filhos' de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que
não sejam interditos ou inválidos;
m - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas
condições estipuladas para os filhos;
IV'- à mãe viúva, solteira ou desquitada,
e ao pai inválido ou interdito;
V -às irmãs germanas e consangüíneas,
solteiras, viúvas ou desqultadas, bem como
aos irmáos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos;
'VI - ao beneficiário instituído, desde
que viva na dependência do., mllltar e não
seja do sexo masculino e mai6r de 21 (vinte
e um) anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente.
§ 1.0 A viúva não terá direito à. pensão
militar se, por sentença passada em julgado, houver sido considerada cônjuge culpado, ou se, no desquite amigável ou litigioso,
não lhe foi assegurada qualquer pensão ou
amparo pelo marido.
I 2.0 A invalidez do fUho, neto, irmão,
pai, bem 'COmo do beneficiário instituído
comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por junta médica m1l1tar ou do Berviço Público !Federal, e só d'ará direito à
pensão quando não disponham de meios
para prover a própria subsistência.
Art. 8.0 O 'beneficiário a que se refere o
item 'VI do artigo anterior poderá ser instituido '80 qualquer tempo, mediante declaração na conformidade do Capítulo :m: desta lei ou testamento feito de acordo com a
lei civil, mas só gozará de direito à pensão
militar se não houver beneficiário legítimo.
Art. 9.0 A hab1lltação dos beneficiários
tlbedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. '1.0 desta lei.
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I 1.0 O beneficiário será habilitado com
a pensão integral; no caso de mais de um
com a mesma precedência, 'a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas
:as hipóteses dos §,§ 2.0 e 3.° seguintes.
§ 2.° Quando o eontribuinte, além da
viúva, deixlJ,r filhos do matrimônio anterior
ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos
habilitados na conformidade desta lei.
I 3.0 Se houver, também, filhos do contrIbuinte com a viúva ou fora do matrimônio reconhecidos estes na forma da Lei n.O
883, de 21 de outubro de 1949 metade da
pensão será dividida entre todos os filhos,
adicionando-se à metade da viúva as cotaspartes dos seus filhos.
§ 4.° Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que vivam separados a pensão
será dividida igualmente entre ambos.
Art. lO. sempre que, no início ou durante o processamento da habilitação, for constatada a falta de declaração de beneficiário,
ou se ela. estiver incompleta ou oferecer
margem a dúvidas, a repartição competente exigirá dos interessados certidões ou
quaisquer outros documentos necessários à
'COmprovação dos seus direitos.
§ 1.0 se, não obstante a documentação
apresentada, persistirem as dúvidas, a prova
Berá feita mediante justificação judicial.
processada preferencialmente na Auditoria
Militar, ou na falta desta, no foro civil.
§ 2.0 O processo de habilitação à pensão
militar é considerado de natureza urgente.

CAP1TULO

m

Da Declaração de Beneficiários
Art. 11. Todo contribuinte é obrigado a
fazer sua declaração de beneficiários, que,
salvo prova em contrário, prevalecerá
para qualificação dos mesmos à pensão
militar.
§ 1.0 A declaração de que trata este artigo deverá ser feita. no prazo de 6 (seis)
meses, sob pena de suspensão do pagamen,to de vencimentos, vantagens ou proventos.
§ 2.0 Dessa declaração devem constar:
a) nome e filiação do declarante;
b) nome da. esposa e data do casamento;
c) nome dos filhos de qualquer situação,
sexo e respectiva data do nascimento esclarecendo, se for o easo, quais os havidos
em matrimônio anterior ou fora do matrimônio;
d) nome dos irmãos, sexo e data do nascimento;
e) nome dos netos, filiação, sexo e data.
do nascimento;
f) nome, sexo e data do nascimento do
beneficiário instituído, se for o caso;
g) menção expressa e minuciosa dos
documentos comprobatólios apresentados,
citando a espécie de cada um, os ofícios de
registros ou outros que os expediram ou registraram os atos originais, bem como os
livros, números de ordem, e das folhas onde
constam e as datas em que foram lavrados.
Art. ,12. A declaração, de preferên'Cia datilografada, sem emendas nem rasuras e
firmas do próprío punho pelo declarante,
deverá ter a assinatura reconhecida. pelo
respectivo comandante, diretor ou chefe,
ou por tabelião ou, ainda pelo representante diplomático ou consular, caso o declarante se encontre no estrangeiro.
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Parágrafo único. Quando o contribuinte
se achar impossibilitado de assinar a decla~
ração, deverá fazê-la em tabelião, na pre~
sença de duas testemunhas.
iArt. '13. A declaração feita na conformi~
dade do artigo anterior será entregue ao comandante, diretor ou chefe, ao qual o declarante estiver subordinado, instruida com
documentação do registro civil que comprove, não só o grau de parentesco dos beneficiários enumerados, mas também, se for
o caso, a exclusão de beneficiários preferenciais.
Parágrafo único. A documentação de
que trata este artigo poderá ser apresentada em original, certidão verbo ad verbum,
ou cópia fotostática, devidamente conferida.
Art. ;l4. Qualquer fato que importe em
alteração da dedaração anterior obriga o
contribuinte a fazer outra, aditiva, que, instruida com documentos comprobatórios,
obedecerá às mesmas formalidades exigidas
para a declaração inicial.
Parágrafo único. A documentação será
restituida ao interessado depois de certificados pelo comandante, diretor ou chefe,
na própria declaração, as espécies dos
documentos apresentados com os dados relativos aos oficios do registro civil que os
expediram, bem como os livros, números de
ordem e respectivas folhas que contêm os
atos originais.
CM?f'I1ULO IV

Das Pensões
Art. 15. A pensão militar corresponde,
em :geral, a 20 (vinte) vezes a contribuição
e será paga mensalmente aos beneficiários.
§ 1.0 Quando o falecimento do contribuinte se tenha verificado em conseqüência
de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia não adquirida, a pensão será igual a
25 (vinte e cinco) vezes a contribuição. il
prova das circunstâncias do falecimento do
contribuinte será feita em inquérito ou por
atestado de origem, conforme o caso.
§ 2.0 Se a morte do contribuinte decorrer
de ferimento recebido, de acidente ocorrido,
ou moléstia adquirida em operações de
guerra, na defesa ou na manutenção da ordem interna, a pensão será igual a 30 (trinta) vezes a contribuição.

Art. 16. O direito à pensão fica condicionado ao recebimento de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, relativas à pensão que será deixada aos beneficiários, permitindo-se a estes fazerem o respectivo pagamento, ou completarem o que faltar.
§ 1.0 O recolhimento poderá ser feito de
uma só vez ou em parcelas correspondentes
ao valor da contribuição.
§ 2.0 A exigência deste 'artigo não se apli-ca ·ao reajustamento das pensões decorrentes da. presente lei.
Art. 17. Tooo e qualquer milftar não
contribuinte da pensão militar mas em serviÇO ativo, cujo falecimento ocorrer nas circunstâncias previstas nos parágrafos do
,art. 15, deixará a seus beneficiários a pensão que, na conformidade desses parágrafos,
lhe couber, qualquer que seja o seu tempo
de serviço.
§ 1.0 A pensão militar a que se refere este
artigo não poderá ser inferior à de aspirante
a. oficial ougarda-marinha, para os cadetes
do Exército e da Aeronáutica, ,aspirantes de
marinha e alunos dos Centros ou Núcleos
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de lPrepara~ão de Oficiais da iReserva; ou
à de 3.o-sargento, para as demais praças e
os alunos das escolas de formação de sll;1"gentos.
§ 2.° Em qualquer dos casos estabelecidos neste artigo, a outorga da pensão fica
condicionada à satisfação prévia, pelos beneficiários, a exigência de que trata o
art. 16.
§ 3.° Para os efeitos de cálculo da pensão, a contribuição obedeeerá à regra prevista no art. 3.0 da presente lei.
Art. 18. Os beneficiários dos militares
considerados desaparecidos ou extraviados
na forma dos arts. 26 e 27 da Lei n.O 1.3'16,
de 20 de janeiro de 1951, receberão, desde
logo, na ordem preferencial do art. 7.0 dà
presente lei os vencimentos e vantagens a
que o militar fazia jus, pagos pelo corpo
ou repartição a que pertencia.
§ 1.0 Findo o prazo de 6 (seis) meses
referido no art. 27 da Lei n.O 1.316, de 20
de janeiro de 1951, far-se-á a habilitação
dos herdeiros à pensão militar, na forma
prevista na presente lei.
§ 2.0 iReapareeendo o militar, em qualquer tempo, ser-lhe-ão pagos os vencimentos e vantagens a que fez jus, deduzindo-se
deles as quantias pagas aos beneficiários a
título de pensão.
§ 3.° Se o militar for considerado prisioneiro de ,guerra ou internado em pais neutro, seus beneficiários, na ordem preferencial, receberão, desde logo, seus vencimentos
e vantagens, enquanto perdurar tal situação.
Art. 19. Aos militares de que trata o
art. 117 da presente lei aplica-se, também,
o disposto no artigo anterior.
!Art. 20. O oficial da ativa, da reserva
remunerada ou reformado, contribuinte
obrigatório da pensão militar, que perde
posto e patente, deixará aos seus herdeiros
a pensão militar correspondente... (Veta,dol.
Parágrafo único. Nas mesmas condições,
a praça contribuinte da pensão militar com
mais de 10 (dezl anos de serviço, expulsa
ou não relacionada como reservista por
efeito de sentença ou em virtude de ato da
autoridade competente, deixará aos seus
herdeiros a pensão militar correspondente ... (Vetado).
Art. 21. A pensão resultante da promoção post-mortem será paga aos beneficiários habilitados, a partir da data do ato
da promoção.
Art. 23. O militar que, ao falecer, já preencha. as ll'OndiçÕBs legais que permitem sua.
transferênCia para a reserva. remunerada ou
reforma,em posto ou graduação superiores,
será considerado promovido naquela data e
deixará a pensão correspondente à nova
situação, obedecida a regra do art. 6.° desta
lei.
CAP1TULO Vi
Da Perda e da Reversão
da Pensão Militar

Art. 23. Perderá o direito à pensão:
I - a viúva que tenha má conduta apurada em processo judicial, ou \'enba a ser
de&tituída do pátrio poder, na conformidade
do art. 395 do Código Civil Brasi1eiro;
II - o beneficiário do sexo masculino,
que atinja a maioridade, válido e capaz;
IH - o bene'ficiário que renuncie expressarnen'te;
.
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IV - o benefiCiário que tenha sido condenado por crime de natureoo. dolosa, dI)
que resulte a morte do contribuinte;
V - Vetado.
Art. 24. A morte do beneficiário que
estiver no gozo da pensão, bem como a.
eas&ação do seu direito à mesma, em qualquer dos casos do artigo anterior ill1l]J'Ortará
na transferência do direito aos demais be'neficiários da mesma. ordBlJIl, sem que isto
implique em reversão; não os havendo, a
pensão reverterá para os beneficiários da.
ordem seguinte.
Parágrafo único. Não haverá, de modo
algum, reversão em favor de beneficiário
instituído.
CAPíTULO VI
Disposições Transitórias
Art. 25. Os contribuintes do atual montepio militar, não abrangidos nos arts. 1.0
e 2.°, terão seus direitos assegurados e sua.
situação regulada por esta lei, inclusive
quanto à contribuição e aos beneficiários.
Art. 26. Os veteranos da campanha do
Uruguai e Paraguai, bem como suas viúvas
e filhas, beneficiados com a. pensão ~
cial instituida pelo Decreto-lei n.o 1.544, de
21$ de agosto de 1939, e pelo art. 30 da Lei.
n.'" 488, de 1:5 de novembro de 1948, e os
veteranos da revolução acreana, bene.ficiados ll'Om a pensão i'italicia e intrlllllsferivel
instituida pela Lei n.O 380, de 10 de setem-'
bro de 1948, passam a perceber a pensão
correspondente à deixada por um 2.° sargento, na forma do art. 15 desta lei.
Art. 27. A pensão militar é iIIliPCnhorável e só res/ponde pelas consignações autorizadas e pelas dividas contraídas pelos herdeiros já no gozo da pensão.
. Art. 2'5. A pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, condicionada porém, a perc'Elpção da.'! prestações mensais à
prescrição de 5 (cinco) anos.
Art. 29. J5 permitida a acumulação:
a) de duas pensões militares;
b) de uma pensão militar com proventos
de disponibilidade, r.eforma, vencimentos,
aposentadoria ou pensão proveniente de um
único cargo civil.
Art. 30. A pensão militar ~erá sempre
atualizada pela tabela de venCImentos que
estIver em vigor, inelll.'live quanto aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes
dia vigência desta lei.
§ 1.0 O cálculo para a atualiw.ção tomará sempre por base a pensão tronco deixada pelo contribuinte, e não as im,portâncias percebidas pelos beneficiários em pensões su:bdivididas e ma.joradaa ou acrescidas por abono.
§ 2.° Em. relação aos beneficiários dos
contribuintes já falecidos, a nova pensão
substituirá o montepio e o meio-soldo, ou a.
pensão especial, não podendo, porém, nenhum beneficiário passar a perceber pensão
inferior à que lhe vem sendo paga.
Art. 31. O processo e o pagamento da
pensão militar, inclusl....e os casos de reversão e melhoria, são da competência dos ministérios a que pertencerem os contribuintes, devendo ser submetidas ao Tribunal de
COntas as respectivas concessões, para julgamento da sua legalidade.
§ 1.0 Para o caso das pensionistas que,
na data da publicação desta lei, já estejam
percebendo suas pensões pelo Ministério da
Fazenda, o processo e o pagamento nos eu·
sos de reversão e melhoria continuam sendo da competência do mesmo ministério.
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§ 2.° O julgamento da legalidade da coneesSão, pelo Tribunal de Contas, importará
no reglstro automático da respectiva des'pesa e no reconhecimento do direito dos
bened'iciários ao recebimento, por exercícios
findos, das mensalidades relativas a exercícios anteriores, na forma do art. 29 d.esta
lei.
Art. 32. A dotação necessária ao pagamento da pensão militar, tendo em visDa
o disposto no art. 31 desta lei, será coIl5ignada anualmente no orçamento da República aos ministérios interessados.
Parágrafo único. As dívidas de exercícios findoo, relativas à pensão militar, serão pagas pelo minlstério a que estiver vinculad.o o beneficiário.
Art. 33. A documentação necessária à
habilitação da pensão militar é isenta de
selo.
Parágrafo único. São isentas de CUSDaS,
taxas e emolumentos as certidões, justificações e demais documentos necessários a habilitação dos beneficiários de praç.as, cujo
falecimento ocorrer nas condições do § 2.0
do art. 15 desta lei.
Art. 34. Em cada ministério militar e no
doa Justiça e Negócios Interiores os assuntos relacionados com a pensão militar serão
tratados em um órgão central e ór.gãos
regionais, já existentes ou que venham a
ser criados ou ampliados.
Parágrafo únioo. O disposto neste artigo
não se ~Iica aos 'beneficiários que, na data da publicação desta lei, já estejam percebendo suas pensões pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 35. Continuam em vigor, até produzirem os seus efeitos em todos os interessados ,que a eles tenham direito, as disposições do Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de
janeiro de 1946, que regula as vantagens
dos herdeiros dos milltares que participaram da Força Exipedicionária Brasileira no
teatro de operações da Itália, nos anos de
1944 e 1945.
Art. 36. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação e deverá ser regulamentada no praZo de 90 (noventa) dias.
Art. 37. Re,"Ogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 4 de maio de 1000; 139.0 da Independência e 72.0 da República. - Juscelino Kubitscl1ek - Armando Falcão - Matoso Màia - Odylio Denys - Franeisco de
Mello - S. Paes de Almeida.

I1EJr N,o 5.698, DE 3.1 DE AGOSTO

DE ,19711

Dispõe sobre as prestações devidas a excombatente segurado da Previdência Social, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço sruber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O ex-combatente segurado da
Previdência Social e seus dependentes terão
direito às prestações previdenciárias, concedidas, mantidas e reajust9idas de conformidade com o regime geral da I~glslação orgância da Pr.evidêncla SQcial, slllvo quanto:
I - ao temJPO de serviço para aquisição
do direito à ~sentadoria por tempo de serviço ou ao abol11o de permanência em serviço, que será de 2'5 (vinte e cinco) anos;
n - à renda mensal do auxílio-doença e
da aposenDadoria de qualquer espécie, que
será igual a 100% (cem por cento) do sa-

lário de benefício, definido e delinntado na
legislação comum da Previdência Social.
Parágrafo único. Será computado como
tempo de serviço, para 08 efeitos desta Lei,
o período de serviço mlIitar prestado dUrante a guerra de 193'9 a. 1945.
Art. 2.0 Considera-se ex-combatente, para os efeitos desta Lei, o de,finido como tal
na Lei n. O 5.3.1.1, de 1~ de setembro de
1967, bem como o integrante da Marinha
Mercante Nacional que, entre 22 de março
de lMI e 8 de maio de 1945, tenha participado de pelo menos duas viagens -em zona
de ataques submarinos.
Parágrafo único. COnsiderlll1l1-se, ainda,
ex-combatentes, para os efeitos desta Lei,
os pilotos civis que, no período referido
neste artigo, tenham comprovadamente
participado, por sollcitação de autoridade
militar, de patrulhamento, busca, ,igilância,
localização de navios torpedeadOli e assistência aos náufragos.
Art. 3.° O ex-C'OÍnbatente já 3iposentado

de acordo com o regime comum da legislação orgânica da Previdência Social terá direito à revisão do eálculo da renda mensal
de seu beneficio, para que ela seja ajustada ao valor estabelecido no item II do artigo 1.0, com efeitos financeiros a contar da
data do pedido de revisão.
Parágrafo único. Poderá igualmente ser
revisto a pedido, nas condições deste artigo,
o valor da aposentadoria que tiver servido
de base para o cálculo de pensão concedida
a deQ)endentes de ex-combatentes.
Art. 4.° O valor do bened'ício em manutenção de ex-combatente ou de seus dependentes, que atualmente seja superior a
10 (dez) -vezes o maior salário mlnimo mensal vigente no Pais, não sofrerá redução em
decorrência desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, incoJ.'lPOram-se ao benefício da Previdência Social as vantagens
concedidas com fundamento na Lei número
1. 7I56~ de 5 de dezembro de 1952.
Art. 5. 0 Os futuros reajustamentos do
benefício do segurado ex-combatente não
inicidirão sobre a parcela excedente de 10
(dez) vezes o Valor do maior salário-mínimo mensal ,igente no Pais.

Art. 6.0 Fic'a ressalvado o direito do excombatente que, na data em que entrar em
vigGr eata Lei, já tiver preenchido os requisitos na legislação ora revogada para a. concessão da aposentadoria por tempo de serviço nas condições então vigentes, observad.o, porém, nos futuros rellljustamentos, o
disposto no Artigo 5.°
Parágrafo único. Nas mesmM condições
deste artigo, fica ressalvado o direito à pensão dos dejpendentes de ex-combatente.
Art. 7.° Ressalvada a hipótese do art. 6.°,
no caso de o ex-combatente vir contribuindo, de acordo com a leglslação ora revogada,
sobre salário superior a 10 (dez) vezes o
maior salário mínimo vigente no País, não
será computada, para qualquer efeito, a parcela da contribuição que corl.'esponda ao excedente daquele limite, a qual será restituída, a pedido.

Art. 8. 0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revog9.Jdas as Leis
n."s 1. 756, de 5 de dezembro de 1952 e 4.297,
de 23 de de'.OOmbro de 1963, e demais diSposições em contrário.
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RlElQUERIMIENTO DE AlNEXAÇAO

Brasília, 28 de junho de 1984:
Ofício n.O 064/84
Exmo. Senhor
Deputado Flávio Marcílio
MID Presidente da Câmara dos iDeputados
Nesta
Senhor Presidente,
Vimos, através deste, solicitar a V. Ex.a,
de acordo com o art. 71 e § 5. 0 do art. 124,
do Regimento Interno, a anexação do PL
n.O 1.956/83, de autoria do !Deputado Adhemar Qhlsi, que prevê a isenção de contribuição previdenciária -aos ex-combatentes,
ao P!L n." 2.609/83, de autoria do Deputado
Freitas iN'obre, que, além do recebimento
integral de proventos de aposentadoria,
pretende assegurar aos m.esmos outros beneficios, entre os quais a isenção do Tmposto de Renda.
Esclarecemos que os Projetos doe !Lei acima referidos encontram-se oem minhas
mãos, para elaboração de parecer, como Relator.
.Agradecendo, antecipadamente, as providências que V. Ex. a determinar, subserevemo-nos,
Atenciosamente - Luiz DuIc:i, PT - MG.
PRQmro DE LEI
N.O 1. 956, de 1983
(Do Sr. Adhemar Ghisi)
Ane'l:ado ao de n.o 2.6{}!}/83
Isenta da oontribuição previdenciária
os ex-combatentes e respectivos pensionistas.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação SOcial e
de Finanças.)
O Oongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São isentos dos pagamentos da
contribuição previdenciária os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, enquadrados na Lei n.O 5.3105, de 12 de setembro de 1967, segurados da Previdência S0cial.
Parágrafo único. A isenção prevista neste -artigo é extensiva aos pensionistas de
ex-combatentes, segurados, já falecidos ou
que venham a falecer.
Art. 2.° Os encargos deCl(}rIl'entes desta
lei onerarão as fontes de receita de que trata o art. 69 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosbo de 1960.
Art. 3.0 O Pod.er Executivo, ouvido o Ministério da Previdência e A&sistência Social,
regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
A nação brasileira muito d.eve aos excombatentes da Segunda Guerra lMundlal,
que, enfrentando as maiores adversidades
ê inimigos ferozes, lutaram corajosamente
contra as hordas nazi-fascistas, no teatro
de operações bélicas da Itália.
No entanto, o Poder Público tem pecado
pela excessiva timidez, pela exagerada parcimônia no reconhecimento aos ex-pracillJhas, concedendo-lhes vantagens e beness.es pouco mais do que In1sórias.
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Transcorridos quase quarenta anos desde
o término do segundo conflito mundial, não
são muitos os ex~combatentes remanescentes que, em sua maioria enfrentam as
maiores dificuldades para sobreviver.
Nesse contexto, afigura-se-nos de justiça que sejam esses valorosos brasi1eiros
exonerados da obrigação de recolhe,r aos
cofres previdenciários -as respectivas contribuições, ficando também isentos dessa
obrigação QS pensionistas de ex-pracinhas,
que percebem o benefício da pensão por
morte.
A medida, Q nosso ver, é das mais justas,
e nos foi sugerida pela Seção de Florianópolis da Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil.
O prejuízo para a instituição previdenciária será irrelevante, eis que é diminuto
-o número de segurados ex-combatentes e
respectivas pensionistas, e a providência
alvitrada atende às exigências do parágrafo único do art. 165, da Lei !Maior.
Sala das sessões, 4 de agosto de 1983. Adhemar Ghisi.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS
COMISSõES PERMANENTES

llEI N.o 5.315,
DE 12 DE SE'I1ElMBRO DE 1967

ReKU1amenta {) art. 178 da ConstituiçlW do Brasil, que dispõe sobre os excombatentes da 2.a Guerra Mundial.
Art. 1.0 COnsidera~se ex-combatente, para efeito da aplicação do art. 178, da Constituição do Brasil, todo aquele que tenha
participado efetivamente de operações bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como
Integrante da Força do Exército, da Força
Expedicionária Brasileira, da Força Aérea
Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que, no caso de militar,
haja sido licenciado do serviço ativo e com
Isso retomado à vida civil definitivamente.
§ 1.0 A prova da participação efetiva em
operações bélicas será fornecida ao interessado pelos Ministérios Militares.
§ 2.0 Além da fornecida pelos !Ministros
Militares, constituem, também, dados de
informação para f-azer prova de ter tomado
parte efetiva em operações bélicas:
a) no lExército:
I - o diploma da Medalha de Oampanha ou o certificado de ter servido no Teatro de Operações da Itália, para o componente da Força Expedicionária Brasileira;
TI - o -certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância e segurança do litoral, como integrante
da guarnição de ilhas oceânicas OU de unid-ades que se deslocaram de suas sedes para
o cumprimento daquelas missões.
b) na Aeronáutica:
- o diploma da Medalha de Campanha da Itália, para o seu portador, ou o
diploma da Oruz de Aviação, para os tri~
pulantes de aeronav-es engajados em missões de patrulha;
c) n-a Marinha de Guerra -e Marinha Mercante:
]] - o diploma de uma das Medalhas
~av:ais do Mérito de Guerra, para o seu
portador, desde que tenha sido tripulante
por inimigos ou destruídos por acidente, ou
que tenha participado de comboio de trans-
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porte de tropas ou de abastecimento, ou
de missões de patrulha;
]]I o diploma de Medalha de Campanha da Força Expedicionária Brasileira;
TI! - o certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância
e segurança como integrante da guarnição
de ilhas oceânicas;
IV - o certüicado de ter participado das
operações especificadas nos itens I e TI,ali
neas c, § 2.°, do presente artigo;
d)certidão fornecida pelo respectivoMinistério Militar ao ex-oombatente integrante de tropa transportada em navios escoltados por navios de guerra.
§ 3.° A prova de ter servido em ZOna
de Guerra não autoriza o gozo das vantagens previstas nesta iLei, ressalvado o preceituado no art. 177, § 1.0, da Constituição do Brasil de 1967, e o disposto no § 2.0
do art. 1.0 desta Lei.
Art. 2.° n;: estável o ex-combatente servidor público civil da União, dos Estados edos Municípios.
.Art. 3.0 O !Presidente da República
aproveitará, mediante nomeação, nos cargas públicos vagos, iniciais de carreira ou
isolados, independentemente de ooncurllO,
os ex-combatentes que o requererem, mediante apresentação de di,ploma registrado
no Ministério da Educação e Cultura de curso que os qualifiquem para o exercício do
cargo, ou mediante prova de capacidade
para os demais, segundo critério a serem
fixados em regulamento.
§ 1.0 as que não quiserem submeter-se
à prova, ou nela forem inabilitados, serão
aproV'Citados em dasse de menor padrão
de vencimentos, não destinada a acesso.
§ 2.0 O requerimento de que trata este
artigo será dirigido aos Ministérios Milita1'eS a que estiver vinculadO o ex-oombatente.
§ 3.0 O Ministério Militar, a que tiver
pertencido o ex-combatente, encaminhará o
requerimento ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil, depois de oonvenlentemente informado pelos órgãos competentes quanto ao atendimento dos requisitos
previstos no art. 1.0 desta Lei.
Art. 4.° Nenhuma nomeação será feita
se houver ex-combatente que tenha requerido o seu aproveitamento no serviço público e esteja em condições de exercer o
cargo inilial de carreira para cujo provimento foi .realizado concurso.
Parágrafo único. Aberto o concurso e
durante o prazo estabelecido para a inscrição dos candidatos, os ex-combatentes deverão requerer o seu aproveitamento para
efeito do disposto neste artigo.
Art. 5.0 O ex-combatente que, no ato
da posse, vier a ser julgado definitivamen~e incapaz para o serviço público será encaminhado ao Ministério Militar a que es~iver vinculado, a fim de que se processe
sua reforma, nos termos da Lei n.O 2.5-79,
de 23 de agosto de 1965.

Parágrafo único. O 'ex-combatente já
considerado incapaz para o exercício da
função públiea, em laudo passado por autoridade competente da administração pública, poderá, para efeito de seu aproveitamento, requerer, imediatas e diretamente,
reinspeção médica, no Ministério Militar a
que estiver vinculado, para a concessão da
reforma referida neste artigo.

Dezembro de 1984

Art. 6.0 Exclui-se do aproveitamento o
ex-combatente que tenha em Sua folha de
antecedentes o registro de condenação penal por mais de dois anos; ou mais de uma
condenação e pena menor por qualquer
crime doloso.
.Art. 7.° Somente será aposentado com
25 (vinte e cinco) -anos de serviço público
o servidor público civil que o requerer
satisfeitos os requisitos do art. 1.0 desta Lei.
~arágraf? único. O disposto neste artigo
apllea-se 19ualmente ao contribuinte da
previdência social.

Art. 8.° Ao ex-combatente, funcionário
civil, 'fica assegurado o direito à promoção após o interstício legal, e se houver
vaga.
Parágrafo único. Nas promoções subseqüentes, o ex-combatente terá preferência,
em igualdade de condições de merecmmto
ou antigüidade.
Art. 9.0 O ex-combatente, sem vínculo
empregatício com o serviço público, carente
de recursos, que contraiu ou vier a contrair moléstia incurável, infectocontagiosa,
ou não, poderá requerer, para fins do artigo 6.° desta Lei, sua internação nas organizações hospitalares, civis ou militares,
do Governo Federal.
Parágrafo único. A organização militar
mais próxima da residência do requerente
providenciará sua internação, fornecendo a
passagem para o local onde ela for possível.
Art. 1(). O eX-Combatente já aproveitado
e os que vierem a sê-lo não terão direito
a novos aproveitamentos.

Arl;. 1~. O disposto nesta !Lei se aplica
aos orgaos da administração direta e d-as
autarquias.
.Art. 12. O Poder /Executivo regulamentará a execução da presente Lei dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13. !Esta:Lei entra em vigor na da-

ta de sua publicação.

Mt.. ~4. !Revogam-se as disposições em
contrano.
r.JElI N.o 3.807, !DIE 25 iDIE .AGOSTO ID!E 1960

(Lei Orgânica da Previdência SOcial)

T.truLo IV
Do Custeio

0AlE'1'I1UiU0 li
Das Fontes de Receita.

Art. 69. O custeio da !Previdência Social
será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados empregados, avulsos,
liemporários e domésticos, na base de 8%
(oito por cento) do respectivo salário de
contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer titulo;
1II - dos segurados de que trata o § 2.0
do art. 22, em pereentagem do respectivo
vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e !ASSistência dos servidores do Estado, com o acréscimo de 1 %
(um por cento), para o custeio dos demais
beneficios a que faoom jus e de 2% (dois
por cento) para a assistência patronal;
m - dos segurados autônomos, dos segurados f.aeultativos e dos que se encontrem
na situação do art. 9.0 , na base de 16% (de-
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zesseis por cento) do respectivo salário de
contribuição;

iJV - dos servidores de que trata o parágrafo único do art. 3.°, na base de 4% (qua.tro por cento) do respectivo salário de contdbuição;
V - das empresas, em. quantia igual à
que for devida pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que· tratam os itens ]I
e IiII do art. 5.°, obedecida, quanto aos autônomos, 'a regra a el·es pertinente;

VI - dos Estados e dos Municípios, em
quantia igual à. que for devida pelos servidores de que trata o item ]V deste -artigo;

da União, em quantia destinada a
custear as despesas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de
Previdência Social- lINP8, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAlMPS, e do Instituto de
Administração Financeira da. Previdência
e Assistência Social - IAPAS, bem como a
cobrir eventuais insuficiências finànceiras
verificadas na execução das atividades a
cargo do sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social - SINlE'Ai9.
VI1lI -

§

1.0 iA empresa que se qtilizar de

~rvi

ços de trllibalhador autônomo fica obrlgada

a reembolsá-lo por ocasião do respectivo pa-

gamento, no valor correspondente a 8%
(oito por cento) da retribuição a ele devida
até o limite de seu salário de contribuição,
de acordo com as normas previstas no item
I deste artigo.
§ 2.0 Oaso a remuneração paga seja superior ao valor do salário de contribuição,
fica a empresa obrigada a recolher 00 Instituto Nacional de IPrevidência SOcial a
contribuição de 8% (oito por cento) sobre a
diferença entre aqueles dois valores.
§ 3.0 Na hipótese de prestação de se·rviços de trabalhador autônomo a uma só empresa, mais de uma vez! dura~t~ o mesmo
mês correspondendo ll.SSlm a vanas faturas
ou recibos, deverá a empresa entregar 00
segurado apenas o valor correspondente a
B% (oito por cento) do seu saláJrio de contribuição, uma só vez. A contribuição de
8% (oito por cento) correspondente ·ao excesso será r.eco1hlda integralmente ao Instituto Nacional de Previdência Social pela
empresa.
§ 4.0 Sobre o valor da l'emuneração de
qUe tratam os parágrafos anteriores nãio

será devida nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Previdência Social.
§ 5.° Equiparam-se à. empresa, para fins
de Pl'evidência Social o trabalhador autônomo que remunerar serviços a ele prestado por outro trabalhador autônomo, bem
como a cooperativa de trabaLho e a BOciedad,e civil, d'e direito ou de f.ato, prestadora de serviços.
§ 6.° Equiparam-se à. empresa, para fins
de Previdência Social, o trabaLhador 'autônomo que remunere serviços a 'ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de
direito ou d,e fato nrestadora de serviços, o
empregador doméstico, bem como à missão
diplomática estrangeira no Brasil e o membro desta missão, em relação a.os empregados admitidos a s,eu serviço."

. ..... . .. . . .. .. . ........ . . . . ... ..........
~
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PEOJETO DE LEI N.o 3.617, DE 1984
(Do Sr. Fr3incisco Rollemberg)
Dispõe sobre o pagamento, sem descontos, da aposentadoria dos'ex-pracinbas e ex-combatentes.
(Ane~e-se ao Projeto de Lei n.o 2.601},
de 1983, nos termos do aTtigo 71 do
RJegimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° A aposentadoria dos ex-pracinhas e ex-com,b3itentes s'erá paga sem desconros de qualquer natureza.
, ATt. 2.° O custeio do enca'1'go previsto
nesta Lei seráatendLdo com os recursos ,de
que trata o art. 17 da Lei n.o 6.439, de 1.0
de s,etembro de 1977, e pelas dotações orçamentárias próprias da União.
.
Art. 3.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Eevog.am-se as dhsposiçôes em
con~ári~
.
Justificação
Existe, como se sabe, ·e com inteira jlhSti~
ça, fecunda Legislação que ·beneficia 'aos excombatentes como, por exemplo, a Lei n.o
288, de 1948, tll!ffibém denominada "Lei da
praia', a Lei n.O 616, de 1949, que ampliou
benefícios, o Dec·reto n.o 26.907, de 1949, a
Lei n.O 1.156, de 12 de julho de 1950,0 Decreto n.o 10. 490-A, de 25 de setembro de
1942, a Lei n.o 3.906, de 1961 etc. etc.
A seguir o Estatuto Maior de 24 de .janei'l'O de 1967 preceitua no s,euartigo 178 o seguinte "verbis":
'
"Art. 178. Ao ex-'combatente da Força Expedicionária Brasileira, da Força
Aére'a Brasileira, da Marinha de Guer~
ra e Marinha Mercante do Brasil que
tenha participação efetivamente de ape,rações béUcll!S na Segunda Guerra Mundial são .assegurados os seguintes direi-

tos:

.... .. ,
;,

'.' ,

~

c) ,aposentado,ria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço
efetivo, se funcionário público da administração centralizada ou autárquicas;
d) ,aposentadoria com pensão integral
,aoo vinte e cinco anos de serviço, se
contribuinte da Previdência Social."
Releva notad' que es.s'e dispositivo constitueional foi regulamentado pela Lei número
5.315, de 12 de setembro de .1967 que, no seu
artigo 1.0 conceituaa expressão "ex-combatente", no 2.°, declar,aestáv'el o ex-combatente servidor civil e no 7.0 disciplina. a
a.llosentadoria com 25 anos de s·erviço.
Assim, o que ,este projoeto de lei objetiv·a,
nada mais é do que. sacramentar o que está
prev1sto na Constituição Feder·al, constituindo-se uma medida de eleV'adíssimo ,alcance social, por ·razões hiJstóricas óbvia.s.
Contamos, pois, 'com o apoio dos nobre,s
Pa·res para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 12 de maio de 1984.Francisco Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI N.o 6.439, DE 1.0
DE SETEMBRO DE 1977

, Ill!Stitui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e dá outras
providências.
'
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TíTULO UI
Do Patrimônio e dos Recursos
A:rt. 17. COnstituem .receita das entidades do SINPAS:
I - as contribuições previdenciárias dos
segurados e das 'empresas, inclusive as relativasaO seguro de acidentes do trabalho,
e as calculadas sobre o valor da produção e
da propriedllide xUTal;
.
II - a contribuição da União destinada
a·:) Fundo de Liquidez da previdência Social

-

FLPS;

III ficas;

as dotações orçamentárias especí-

IV - os juros, correção monetária, multas e outros acrés'cimos legais devidos à previdência social;
V - as receitas provenientes da prestação de serviços e fornecimento ou arrendamento de bens;
VI - asl'eceitas patrimoniais, industriais
e financeiras;
VII ---" a .r,emuneração receb~da por serviços de arl'ecadação, fiscalização e cobrança
pres,tados a terceiros.;
VIII - as doações, legados, subvenções e
outras receitas eventuais;
IX - 3is demai's rec,eitas das entidades de
:previdência e asststência social integrantes
do SINPAS.
.§ 1.0 Os !recursos de que trata o item II
destinam-se ao pagamento de pessoal e às
despesas de ,a1iministração geral do INPS,
do INAMPS e do rAPAS, ,bem como a cobrir
eV'entuais insuficiências financeiras verificadas n'3 execução das atividades a caJ'go
do SINPAS, hipótese em <lue deverão ser
suplementados na forma da legislação em
vigor.
§ 2.° . Nas dotações a que se refere o item
IH deste artigo, a União inclu1rá !l'ecuroos
para a oomplementação do custeio dos 00nefícioo {Jm dinheiro e da Msistênci·a médica prestada aos funcionários públicos civis f.ederais, inclusive aos membros e funcionários do Poder Legislativo e do Poo{Jr
Judiciário.

PROJEI'O DE LEI N.O 4.353, DE 1984
(Do Sr. Doreto Campanari)

Assegura ao ex-combatente o direito
de benefício previdenciário na forma
que especifica.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O2.609,
de 1983, nos term.os do art. 71 do Regímento Interno.)
O COngresso' Nacional decreta:
Art. 1.0 :ti: assegurado ao' ex-combaten-'
te, assim definido na Lei n.o 5.315, de 13
doe nov·embro de 1967i, desde que desempregaJdo, inválido ou maior de 65 anos, e que
não seja a qualquer título, beneficiário da
Previdência Social ou dos cofres públicos
da União o direito à percepção de uma pensão mensal, paga pela previdência Social,
de valor igual ao vencimento de um segundo tenente do Exército brasileiro.
Art. 2.° No caso de morte do ex-combatente, a pensão ,de que tra.ta o art. Lo reverterá à. sua esposa 0'Il companheira e,
quando do falecimento desta, às filhas sol~
teiras e comprovadamente necessitadas.
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Art. 3.° Os encargos decorrentes desta
1ei correrão à conta dos recursos arrecadados na forma do <llsposto na Decreto-lei
n.O 1. 910, de 29 de dezembro de 1981.
Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publica!,lão.
Art. 5.° Revogam-se as disposi!,lões em
contrário.
.Justificação
Não podemos esquecer o heroismo daqueles brasileiros que foram combater o nazifacismo nos campos de batalha da Europa, honrando a tradi!,lão de bravura de nosso povo.
No entanto, . alguns remanecentes dos
bravos pracinhas, poueos sem dúvida, en:trentam momentos de grande dificuldade
'financeira, desamparados que foram pelo
Estado.
l!: chegado o momento de voltarmos nosolhos para esses poucos brasileiros, procurandO' corrigir a sltua!,lão injusta e desumana que enfrentam.
Esse projeto, apresentado por sugestão da
Associa!,lão dOI! ex-Combatentes do Brasll,
,Seção de Brasllia, visa a assegurar o amparo previdene1ár1o em favor dos nossos
pracinhas sobreviventes, demanstrando-lhes
a gratidão de DOllBa Pátria.
A cobertura dos encargos resultantes da
lei está prevista constitucionalmente, embora nem fosse preciso, pois a despesas a
ser realizada pela Previdência Social será
insignificante, Irrisória mesmo.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 19-84.
- Doreto CampanarI.
60S

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR
LEI N.o 6.5!J.2,

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1978
ConcelTe amparo aos ex-combatentes
julgados incapazes definitivamente para
o serviço militar.
I
O Presidente da República:
Faf,lO saber que o Congresso Nacional deI ereta e eu sanciono a seguinte lei:
I
Art. 1.0 Ao ex-combatente, a.ssim COnsiderado pela Lei n,o 5.315, de 12 de setem'bro de 1967, julgado, ou que venha a ser
,julgado, incapacitado definitivamente, por
.Junta Militar de Saúde, e necessitado, será
conce-dida, mediante decreto do Poder Exe'cutivo, pensão especial equivalente ao valor
;de duas vezes o maior salário minlmo vigen.te no País, desde que não fa!,la jus a outras
'vantagens pecuniárias previstas na leglsla.ção que ampara ex-'Combatentes.
§ 1.0 COllBidera-se necessitado, para os
!fins deBta lei, o ex-combatente cuja situaI ção econômica comprometa o atendimento
às necessidades minimas de sustento próprio e da famf:lia.
I§ 2.0 A condi!,lão a que se refere o parágrafo anterior será constatada mediante
sindicância a cargo do Ministério Militar a
que estiver vinculado o ex-combatente.
Art. 2.0 A pensão especial de que trata
esta lei é intransfe,rível e inacumulável com
quaisquer rendimentos recebidos dos cofres
públicos, inclusi"e pensão previdenciária,
ressalv,ado o direito de op!,lão.
Art. 3.0 Qualquer Organização Militar
que tomar conhecimento da existência de
ex-combatente nas condi!,lÔl!il estabelecidas
no art. 1.0, provid'enciará seja ele submetl-
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do à inspeção de saúde e à sindicância a
que se refere o § 2.° do referido art. 1.0
ParágrafO único. As providências referü:Ias neste artigo poderão ser requeridas
pejo próprio ex-combatente.
Art. 4.° As despesas decorrentes da aplieação da presente lei s,erão atendidas à
conta da dotação orçamentãria de Encargos Previdenciários da União - lRecursos
sob a supervisão do Ministério da Fazenda, destinada ,ao pagamento de pensionistas.
Art. 5.0 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
a 'Contar da data de sua publica!,lão.
Art. 6.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a.s dIsposi!,lões em contrário.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES
DECREI'O-LEI N.o 1. 910,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981

DIspõe sobre contribuições para o
custeio da Previdência Social, e dá ontras providências.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 55, item lI,
da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As alíquotas das contribuições
dos segurados e das empr-esa.s em geral, destinadas ao custeio da PrevIdência Social, ficam elevadas para:
I - 10% (dez por cento) em rela!,lão àS
empresas em geral, exceto a. contribuição
destinada ao ,abono anual, cujo acréscimo
guardará a mesma proporcionalidade;
II - 8,5% (oito e meio por cento) para
OI! segurados cujo saiário-de-contribui!,lão
for igual ou inferior a 3 (três) vezes o salário mínimo ,regional do local de trabalho;
III - 8,75% (oito e setenta e cinco centésimOl! por cento) para Os segurados cujo
salário-de-contribuição for superior ,a 3
(três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco)
vezes o salário mínimo regional do local de
trabalho;
IV - 9% (nove por cento) para os segurados cujo salário-de-contribuição for superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou igual
a 10 (dez) vezes o salário mínimo regional
do local de trabalho;
V - 9,5% (nove e melo por cento) para
Os segurados cujo salário-de-contribuição
for superior a 10 (dez) vezoo e inferior ou
igual a 15 (quinze) vezes o salãrlo mínimo
regional do local de trabalho;
VI - 10% (dez por eento) para os segurados cujo salário-de-contribuição for superior a 15 (quinze) vezes o salário minimo
regional do local de trabalho e inferior ou
igual ao teto de contribuição previdenciária.
§ 1.0 Os segurados cujas oontribuições
venham sendo calculadas segundo alíquotas
difel'entes de 8% (oito por cento) terão suas
contribui!,lões majoradas em 20% (vinte por
cento).
§ 2.° Ficam mantidas as atuais alíquotas
de contribuição a cargo das empresas em
g-eral, para custeio do salário-família e do
salário-maternidade.
§ 3.° Os acréscimos referidos neste artigo serão consideradOl! para todos os fins
e procedimentos estabelecidOl! em lei, relativos às alíquotas 'anteriormente vigentes,
inclusive nas relações entre empregadores
e empregados, no que conceme à leg1s1a!,lão
da Pevidência Social.
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Art. 2. 0 Ficam estabelecidas .contribuições dos aposentados em geral e dos pensionistas, para custeio da assistência médica,
na forma. seguinte:
I - aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor doo respectivos beneficiOl! até o equivalente a 3
(três) vezes o salário mínimo regional;
b) 3 5% (três e meio por cento) do valor
dos reSpectivos benefícios superior a 3 (três)
e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário minlmo regional;
c) 4% (quatro por cento) do valor dos
respectivOl! benefícios superior a 5 (cinco e
inferior ou igual a 10 (dez) vezes o salário
minimo regional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos respectivos benefíc10ll superior a 10
(dez) e inferior ou igual ,a 15 (quinze) vezes
o salário min1mo regional;
e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 15 (quinze)
vezes o salário mínimo regional.
II - pensionistas:
3% (três por cento) do valor dOI! respectivos benefícios.
Art. 3.° O Poder Executivo regulamentará no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação deste Decreto-lei, o
<llsposto no art. 6.° da Lei n.O 6.439, de 1.0
de setembro de 1977.
Art. 4.0 Este decreto-lei entrará em vigor
em 1.0 de janeiro de 19S2.
Art. 5.° Ficam revogados o art. 31 da Lei
n. O 6.439, de 1.° de setembro de 1l}77, e demais disposi!,lões em contrário.
JUAO FIGUEIREDO - presidente da Re;pública - Jair Soares - Antônio Delfim
Netto.
PROJETO DE LEI N.o 4.512, DE 1984
(Do Sr. Celso Pe!,lanha)
Dispõe sobre aposentadoria de expracinha, e dá outras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.o 2.009,
de 1983, nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O funcionário público, ex-combatente da 2.& Grande Guerra Mundial,
portador do Diploma de Medalha de Campanha, aposetnado ou que venha a aposentar-se, terá seUS proventos calculados
com base na mais alta referência de sua
respectiva categoria funcional.
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O Governo federal vem encontrando a
fórmula de atribuirgratificaçães às mais
diversas categorias funcionais para compensar o aviltamento salarial da classe de
servidores públicos.
Nada mais justo que :;:e procure encontrar
meios institucionais de se valorizar a. pessoa daqueles que lutaram pelas cores da
bandeira nacional sob o céu da Europa conflagrada. :É preciso dar-lhes um resto de
existência condigna em nosso meio, até para que a sua postura como herói sirva de
exemplo edlficante aos mais jovens de nossa Pátria.
Por isoo mesmo, tomo a iniciativa de submeter aos meus nobres colegas esta propo-
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slçao sobre o asunto, certo de sua aprovação nos termos regimentais.
Sala das Sessões, de
de 1984.
- Celso Peçanha.
PROJE,TO DE LEI N. o 4.669, DE 1984
(Da Sr." Lúcia Viveiros)
Isenta do Imposto de Renda os Veteranos da Força Expedicionária Brasileira.

(Anexe-s,e ao Projeto de Lei n.o 2.609,
de 1983, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Não entrarão no cômputo dos
rendimentos sujeitos ao Imposto de Renda
os auferidos por ex-integrantes da Força
Expedicionária Brasileira, na Segunda
Guerra Munüial.
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Acolhendo a legítima reivindicação da Associação Nacionai dos Veteranos da FEB,
sediada em Belém, esta proposição legislativa objetiva asegurar isenção permanente,
do Imposto de Renda, àqueles brasileiros
que, deixando o conforto do lar e o aconchego da família, atravessaram as perigosas águas do Atlântico para, no território
italiano, participar das operações bélicas
na II Guerra Mundial.
O favor fiscal ora proposto se destina, exclusivamente, aos remanescentes dessa For~a Expedicionária Brasileira, presentemente em quantidade diminuta e que marcham
para a extinção ao transporem os 60 anos
de idade. Desaparecerão por completo, dentro de poucos anos, de forma que a isenção
tributária se extinguirá juntamente. Todavia, ainda há tempo para a Nação retribuir, com a intributalidade de seus rendimentos, os sacrifícios suportados em defesa das F10rças Aliadas e da Democracia.
A isenção tributária aqui reivindicada não
acarretará significativa pel'da para o Tesouro Nacional, além do que é socialmente
muito mais justificável que as variadas
isenções outorgadas a empresários poderosos, de setores vários e diferentes regiões.
Confio em que a sensibilidade dos Senhores Deputados e Senadores promovam a
transformação em lei deste projeto, ainda
na corrente sessão legislativa, a fim de que
os remanesc,entes da FEB possam f,ruir da
isenção merecida a partir do próximo exercício fiscal de 1985 inclusive.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1984. Lúcia Viveiros.
PROJETO DE LEI N.o 4.688, DE 1984
(Do Sr. Victor Faccioni)
Altera o art. 1.0 da Lei n.o 5.698, de
31 {te agosto de 1971, que dispõe sobre
~ prestações devidas a ex-comba.tentes segurados da Previdência Social.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 2.609,
de 1983, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 da Lei TI.O 5.698, de
31 de agosto de 1971, passa a vigorar .acrescido do seguinte dispositivo identlf1cado co-
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mo item lI, renumerando-se o atual item II
para llI:
"Art. 1.0
II - A aquisição do direito à aposentadoria por velhice será devida após 60
(sessenta) contribuições mensais, ao segurado que completar 60 <sessenta)
anos de idade, quando do sexo masculino, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de
Idade, quando do sexo feminino."
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de 'sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O proj eto que ora submetemos à consideração dos nobres Pares reproduz integralmente o texto da proposição que apresentamos em 1982 e que tomou o n.O 6.608/82'.
Todavia, por força do art. 116 do Regimento Interno, essa medida legislativa foi arquivada, sem ter sua tramitação concluída.
Já naquela legislatura, ,a pedido do autor
do Projeto de Lei n. O 3.492, de 1977, o exDeputado Paulo Nunes Leal, reapresentávamos esse projeto de lei que, ao alterar o
art. 1.° da Lei n.O 5.698, de 31 de agosto de
1971, "dispõe sobre as prestações devidas a
ex-combatente segurado da Previdência Social, e dá outras providências", tem por objetivo conceder aos nossos ex-combatentes
da segunda Guerra Mundial o direito à aposentadoria por velhice aos 60 (sessenta)
anos de idade, para o segurado do sexo masculino e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, para o do sexo feminino.
Reproduzimos, aqui, a mesma justificativa de Nunes Leal, pois a ela nada teríamos
a acrescentar:
"Alguns benefícos furam concedidos, no
decorrer dos anos, ao ex-combatentes da
Segunda Grande Guerra, porém, a nosso
V'er, até hoje não se assegurou, a tão valorosa classe, uma série de outras vantagens que ela está a merecer, dentre as quais
se inclui a que este projeto pretende estabelecer.
É realmente de lamentar-se que, passados
trinta € nove anos do término da última
Guerra Mundial, para cuja vitória final tanto contribuíram os brasileiros da Força Expedicionária Brasileira (FEB), haja necessidade de serem solicitadas medidas de amparo para aqueles que combateram em defesa da democracia e da liberdade e, em sua
grande maioria, sofreram traumas e desajustes provocados ,pela guerra.
Cabe aqui recordar que os componentes
da Força Expedicionária Brasileira foram
justamente aqueles consid€rados plenamente sadios, pelas Juntas de Saúde das Forças Armadas, para combaterem nos campos
de batalha pela causa da liberdade. Contudo, quando do seu retorno ao sulo pátrio,
não foram submetidos ao mais superficial
exame médico, sendo imediatamente ttesmobilizados.
Desse modo, oontinua o País com uma
obrigação de cunho legal e moral em ampará-los, dentro daquilo que for possível.
Excepcionalidade alguma poderá ser alegada, pois, isso é um dever constitucional. A
Pátria resgatará da dívida contraída uma
parcela apenas.
Cumpre notar que muitos desses homens
têm se mantido trabalhando à custa de
grandes esforços físicos e mentais. Dentre
os que não tiveram o intort(mio de perecer

nos campos de batalha, muitos voltaram
neuróticos, cardíacos ou portadores de outros males e têm apenas um pequeno amparo do Estado, enquanto outros vivem em
pleno estado de indigência.
Todavia, mesmo aqueles que voltaram
aptos, já na faixa etária entre os cinqüenta e cinco e sessenta anos de idade, se sentem muito alquebrados em razão dos desgaste proV'ocados pela guerra e também pelo grande esforço em continuar trabalhando
para se sustentar e aos seus.
Daí a razão do presente projeto de lei que,
com justiça, busca apenas diminuir, em cinco anos, o limite de idade para que o excombatente possa se aposentar por velhice.
Assim sendo, o ex-combatente do sexo masculino segurado da Previdência Social teria
direito à aposentadoria por velhice aos sessenta anos de idade, e {} do sem feminino,
aos cinqüenta e cinco anos ao invés de respectivamente, aos sessenta e cinco anos de
idade, conforme vigora atualmente.
A proposição é, pois, perfeitamente constitucional, sendo conveniente ressaltar que
sobre ela não paira a incidência de qualquer
das restrições contidas nos arts. 57e 35 da
nossa Lei Maior.
Por outro lado, a própria Constituição Federal concedeu ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, além de outras vantagens, o direito à aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, conforme disposto em seu art.
195, letra c.
"Art. 197. Ao civil, ex-combatente
da Segunda Guerra Mundial, que tenha
participado efetivamente em operações
bélicas da Força Expedicionária Brasileira, da Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército, são assegurados os seguintes direitos:
a)

........••..........•.•..........

c) aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço
efetivo, se funcionário público da administração direta ou indireta ou contribuinte da Previdência Social:
Em tal caso, como se vê houve uma redução do tempo para a aposentadoria, eis
que, em condições normais, e por tempo de
serviço se dá ao,s 35 anos de idade, para o
homem, e aos 30 'anos, para a mulher. Portanto, nada mas procedente e justo que se
reduza, em apenas cinco anos, o limite de
idade para que o segurado ex-combatente
possa se aposentar por velhice, conforme
d·eseja o presente projeto.
Além do mais, é de salientar-se que para
a maior, parte dos ex-combatentes a aposentadoria aúS vinte e cinco anos de serviço
efetivo constituir-se-á uma vá esperança,
tendo em vista a idade com que se acham
e, conseqüentemente, somente poderão se
aposentar por velhice ao atingirem a idade
de sessenta e cinco anos, de acordo com o
estabelecido pela LOPS.

Em suma, se considerarmos que foi reduzido o prazo para a aposentadoria por tempo de serviço do ex-combatente, de 35 para
25 anos de serviço efetivo, com a percepção
de proventos integrais; se levarmos em conta que o limite médio de vida do cidadão
brMileiro se situa na faixa etária dos cinqüenta e cinco anos de idade; se considerarmos que o v;eterano de guerra ex-combatente não pode ter o I1mite médio de vida
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aferido· pelo comum dos cidadãos brasileiros,
em face do grande desgaBte fisico sofrido na
guerra (veja-se·o número de óbitos já registrados); se atentarmos, em razão do que
foi afirmado tiara o fato de que somente um.
diminuto número de ex-combatentes alcançará. a idade de sessenta e cinco anos, perguntamos: é justo e coerente, tendo em vista a legislação vigente, compeli-los a permanecer. no serviÇO ativo até uma idade que,
para a grande maioria deles, será praticamente inatingivel?
São estas, pois, as razões que nos levam
a crer na conversão do presente projeto de
lei, memda para a qual temos a certeza de
contar com o apoio dos eminentes membros
do OOngJ:'esso Nacional
Sala daS Sessões,
de
de 1984.
....". Victor Faccioni
LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXAlJA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.o 5.698,
DE 31 DE AGOSTO DE 1971
Dispõe sobre as prestações devidas a
ex-combatente segurado da Previdência. Social, e dA outras providêneiaG.
O Presidente da República:
FaçO saber que o Congresso Nacional deereta e eu sanciono 11, seguinte lei:
A1rt. 1.° O ex-combatente segurado da
Previdência Social e seus dependent?s terão
direito às prestações previdenciáriaB,concedidaB, mantidaB e reajustaAias de conformi(Jade 'COm O r~gime geral da, legislação or:gâ:mCa da Previdência Social, salvo quanto:
I ~ ao tempo de' serviçá Para aquisição
do direito à aposentadoria POr tempo de serviço ou '3,0 abono de ~rmanência em serviÇo, que será de 25" (vinte e cinco) anos;
II - à !l'>enda mensal do auxilio-doença e
da aposentllidoria de qualquer esq,lécie, que
será igual a 100% (oom por c,ento) dO saláilQ de benefício, definido e delimitado na
legislação comum da Previdência Social.
Parágrafó únioo. Será computado como
tempo de serviÇO, para Os efeitos desta Lei.
o período de serviço militar prestado dul'ante a guerra,de 1939 a 1945.
'.' .,,:-)

~ . • • :'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11

-. " f I • '. ' . • • • • • •: • • •'
• •, • • • • • • • • • • • • • • • • •

PARECER DA COMISSãO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I - Relatório
A proposição ein foco, de autoria do nobre DeputaAio Freitas Nobre, altera as Leis
nP 3.906/61, n.O 4.242/63 e n.o 5.698/71 a
fim de amparar ex-combatentes. Outrossim, isenta do impooto de renda os proventos e pensões percebidos por ex-combatentes que participaram ativamente das operações bélicas na Força Expedicionária, na
lilOrça Aérea e na Marinha de Guerra, bem
como por seus herdeiros.
Consta da justifieativa:
"As providências aqui pleiteadas.
constituem reivindicações dos ex-combatentes atualmente vivendo em Minas
Gerais, que, a respeito do assunto, já
se dirigiram a outras autoridades bra&Ieil"as, inclusive, especialmente, ao
Presidente da República.
Argumentam, 'basicamente, que o
chamaAio gru~alIllen10 dos ex-combatentes civis, ou seja, aquel-es que. ter-

min.ado o conflito, foram licenciados
do serviço ativo e incluídos na reserva não remunerada, retornando às suas
origens e reingressando na vida civil,
é - .tal grupamento - o menos ampa.:.
rado pela legislação pertin,ente, depois
de os seus integrantes haverem passado por todas as agruras e' percalços
possíveis no referido processo de retorno à vida comum, já que tal se deu
de modo inteiramente inadequado,
"sem quaisquer medidas acauteladoras
de uma prévia preparação para a desmobilização", bem como sem inspeção
médica o upsicológica que avaliasse as
l'eais condições físicas ou mentais de
cada um para o reingresso na vida civil."
11 - Voto do Relator
No aspecto constitucional importa examinar se a matéria encontra-se na competência legislativa da União, se é adequaçla
a iniciativa parlamentar e se existem restrições expressas à proposição.
Cotejados os dispooitivos do projeto com
as normas básicas, verifica-se que o art.
8.°, item XVII, alinea "a" combinado com
o art. 197 foi obedecido,. quanto à competência legislativa da União; que o art. 56
confere legitimidade ao Deputado para iniciar a tramitação legislativa eis que, no
caso, não se encontram presentes as restrições dos arts. 57, 65 e 115, II; nenhum outro texto fundamental foi violado.
Pelo exposto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
deste Projeto de Lei n.O 2.609, de 1983.
Sala da Comissão,
Osvaldo Melo, Relator.

DI - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoj e, opinou
unanimemente 'pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatiVa do Projeto
de Lei n.O 2.6ü9/83, nos termos do par,ecel'
do relator.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Leorne Belém, Presidente; Gorgônio
Neto e José Taval'les, Vice-Presidentes' Armando Pinheiro, BoiJifácio de Andrada,
Djalma Bessa, Gerson Peres, Guido Moesch,
Hamilton xavier, Joaci! Pereira, Jorge Arbage, José Burnett, Júlio Martins, Osvaldo
Melo, Rondon Pacheco, Arnaldo Maciel,
Brabo de Carvalho, João Divino, João Gilberto, Jorge Carone, Raimundo Leite, Raymundo Asfóra, Valmor Giavarina, Gastone
Righi, José Genoíno, Gomes da Silvá; Jorge
Medauar e Luiz Leal.
Sala da Comissão, 11 de abril de 1984. Leorne Belém, Presidente - Osvaldo Melo,
Relator.
PARECER DA COMISSAO DE
.TRABALHO tE LEGISLAÇAOSOCIAL

I - Relatório
Trata-se de projeto de autoria do nobre
Deputado Freitas Nobre, que objetiva introduzir modificações na legislação de amparo aos ex-combatentes da II Guerra
Mundial, da seguinte forma:
Estruturado em 8 (oito) artigos bem redigidos, determina no primeiro que OS5e1'vidores púlblicos e autárquicos federais que
participaram de operações de guerra na
FEB, na FAB, ao se apose:t;ltarem, perceberão integralmente os 'respectivos proventos,
que serão sempre equiparados ao V'ealdmento ou remuneração do pessoal. dI? ativa,
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incluindo-se todas as vantagens inerentes
ao cargo efetivo, 'em comissão ou de direção e assistência intermediária, em que estaria enquadrado o servidor, como se em
atividad'e estivesse, ainda que instituídos
por legislação superv,eniente à data ,da
aposentaAioria.
No segundo artigo, concede aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, dá
FEB, FAB ou da Marinha que participaram
ativaUlente das operações bélicas e foram
licenciados do serviço ativo e incluidos na
reserva não remunerada, bem- como a seus
herdeiros, pensão igual à, estipulada no' art.
26 da Lei nP 3 :765, de 4 de maio de 1960,
ob.servados os arts. 29, 30 e 31, no que couberem, e as demais disposições da r,efexida
lei.
No artigo terceiro dispõe que a aquisição
do direito à aposentadoria por velhice, será
devida após 60 (sessenta) contribuições
mensais ao segurado que completar 60 (sessenta) anos de idade,. quando do sexo masculino e 55 (cinqüenta e cinco), quando do
feminino.
No artigo quarto assegura aos ex-combatentes e aos seus herdeiros, que optaram
pelo recebimento da pensão do art. 30, da
Lei n.O 4.242, de 1963, o direito do restabelecimentodas aposentadorias e pensões
originárias.
No artigo quinto isenta do imposto ·de
renda os proventos e pensões percebidos
por ex-combatentes que participaram ativamente das operações bélicas na FEB,
FAB e na Marinha de Guerra, bem como
por seus herdeiros.
Na justificação de SUa iniciativa,argumenta o autor, em síntese, que:
"As providências aqui pIeiteadas
constituem reivindicações dos ex-combatentes atualmente vivendo ,em Minas
Gerais, que, a respeito do assunto, jáse dirigiram a outras autoridad,es brasileiras, inclusiv'e, especialmente, ao
Presidente da Repúlblica.
Argumentam, basicamente, que o chamado grupamento dos ex-combatentes
civis, ou seja, aqueles que, terminado o
conflito, foram licenciados do serviço
ativo e incluídos na reserva não remunerada, retornando às. suas origens e
reingressando na vida civil é - tal
grupamento - (} menos amparado pela legislação pertinente, depois de os
seus integrantes haverem passado por
todas as agruras e percalços possíveis
no referido processo de retorno à vida
comum, já que· tal se deu de modo inteiramente inadequado, sem quaisqueT
medidas acauteladoras de uma prévia
preparação para a desmobilização, bem
como sem inspeção médica ou psicológica que avaliasse as reais condições
fisicas ou mentais de cada um para o
reingresso na vida civil."
Na Comissão de Constituição e JustiÇll, obteve parecer favorável, unânime, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, através de parecer do relator designado, nopre Deputado Osvaldo Melo.
Cumpre-nos, nesta oportullidad-e, oferecerlhe par·ecer.
Efetivamente, este projeto de lei não con~
cede benefícios novos mas, apenas corrige
alguns dispositivos da legislação 6]:istente
no sentido de proporcionar a todos aquele..
que são bem poucos, e que prestaram os
mesm.oo serviços de guerra ao PaíB POSSllm
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também receber com igualdade e
mesmos benefícios.
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os

vadíssimo alcance social, por razões históricas óbvias.

Tudo deram de si na defesa dos ideais
pátrios com sacrifício e risco da própria
vida.

No que tange ao disposto no art. 5. 0 do
ProJeto, é pertinente ressaltar que a concessão de isenção de imposto de renda incidente sobre os prov'entos e pensões é uma
medida justa, tendo em vista os reduzidos
valores de remuneração percebidos pelos
ex-combatentes.

jUSW,ll.

Por essas razões, somos de parecer favorável à aprovação deste projeto de lei, nos
termos em que foi propost{), e ao qual foram anexados, por dependência, os de n.Os
3.617/84 e 1.956/83.
11 -

Voto do Relator

Na forma dos antecedentes a nós apr:;sentados, manifestamo-nos pela aprovaçao
do Projeto de Lei n.O 2.609, de 1983.
Sala da Comissão,
Luiz Dulci, Relator.

de

de 1984. -

m - Parecer da Comissão

O orçamento fiscal é elaborado a partir
de uma previsão de receita e despesa. A
aplicação do disposto no art. '5,0, dentro do
eXiercício de início de vigência desta lei, afetaria o nível da receita "acarretando transtornos ao nível da execução.
A fim de evitar, portanto, implicações de
ordem financeira na execução orçamentáTia, apresentamos a emenda, em anexo.

A Comissão de Trabalho e Legislaçã() Social, em reunião ordinária de sua Turma
"A", 'J.1ealiza'Ctlt em 17-10-84, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei
n.O 2.609/83, nos termOlS do parecer do Relator.

No âmbito da competência regimental
deste órgão técnico, não divisamos óbices
à sua tramitação.

Estiveram presentes os senhores deputados: Cãissio Gonçalves, 1.0 Vice-presidente, no exercício da Presidência; Luiz Dulci,
Relator; Mário de Oliveira, Francisco Amaral, Sebastião Ataíde, Nelson Wedekín, Osmar Leitão, Adhemar Glilisi, Ronaldo Oanedo e Djalma Bom.

Sala da Comissão, 21 de novembro de
1984. - Fernando Magalhães, Relator.

Nos termos deste parecer, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n. O 2.609, de
1983, com adoção da emenda em anexo.

EMENDA
Acrescente-se o parágrafo único ao art.
5.0 do Projeto:

Bala das Sessões, 17 de outubro de 1984.
- Cássio Gonçalves, 1.0 Vice-Presidente, no
exercício da Presidência. - Luiz Dulci, Relator.

"Art. 5.°
parágrafo único. O disposto neste artigo passa a viger no exercício subseqüente ao da aprovação desta lei".

PARECER DA OOMISSÃO DE FINANÇAS
I -

Relatório

A proposição, ora em exame, tem por objetivo conceder benefícíos aos ex-combaten'tes da II Guerra Mundial, Introduzindo alterações llla legislação: Lei n. O 3.906, de
19 de junho de 196.1 (art. 1.0); Lei n.o 4.242,
de 17 de julho de 1963 (art. 30); Lei número
5.698, de 31 de agosto de 1971 (art. 1.0).
AssegUra, ainda, a Proposta a isenção do
imposto de renda incidente wbre os proventos e pensões percebidos pelos ex-combatentes.
A presente Proposta, encontram-se anexados os Projetos de Lei n.O 1.956, de 1983;
n.O 3.617, de 1984 e n.o 4.353, de 1984.
No exame das preliminares, a Comissão
de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, juridicldade e adequada técnica legislativa.
No que tange ao mérito, a Comissão de
Trabalho e Legislação Social emitiu parecer favorável.
Compete à Comissão de Finança.s examinar a matéria, nos termos do art. 28 ~
§ 8.° do Regimento Interno da Câmara dos
D8lPutados.
II -

Voto do 'Relator

O p.rojeto de Lei, em análise, representa
uma tentativa de correção das distorções
que se manifestam atualmente na legisla~ão que J:1egula dispositivos de amparo e
'concessão de benefício 'aos ex-combatentes.
.Seu conteúdo não é mais do que explicitações de direitos contidOlS na Constituição
Federal (art. 197). constitui medida de ele-

-

Sala da Comissão, 21 de novembro de 1984.
Fernando Magalhães, Relator.

m -

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro
de 1984, opinou, unanimemente, pela aprovação, com emenda, do projeto de Lei n.o
2.609/83 (anexos os projetos de Lei n,os
1.956/83 e 3.617 e 4.353, de 1984) - do Sr.
Freitas Nobre - nos termos do parecer do
R·elator, Deputado Fernando Magalhães.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
Sérgio Cruz, José Carlos Fagundes, Renato
Johnsson, Luiz Baccarini, Ibsen de Castro,
Nyder Barbosa, Luiz Sefair, Walmor de Luca, Fernando Magalhães, Christovam Chia'radia e Irajá Rodrigues.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 1984.
- Luiz Leal, Presidente - Fernando Magalhães, Relator.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Acrescente-se o parágrafo único ao art.
5.° do Projeto:
"Art. 5.°

.

Parágrafo único. O disposto neste
artigo passa a viger no exe'rcício subseqüente ao da aprovação desta lei".
Sala da Comissão, 21 de novembro de 1984.
- Luiz Le~, Presklente da Comissão de Finançaa - Fernando Magalhães, Relator.
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PROJETO DE LEI N.O 3.OQ9-A, DE 1984

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 58/84
Autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, a doar
o imóvel que menciona; tendo pareceres: da Comissão de Constiuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicillade, técnica legislativa. e, no mérito,
pela aprovaç'ão; e, das Comissões de
Agricultura e Politica Rural e de Finanças, pela aprovação.
(Proj·eto de Lei n.O 3.009, de 1984, a
que se referem os parecer,es.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - mDF, autolizado
a doar ao Município de Mafra, no Estado de
Santa Catarina, um terreno urbano com
área de 34.863,47 m 2 (trinta e quatro mil,
oitocentos e sessenta e três metros e quarenta e sete centímetros quadrados), com
todas as suas benfeitorias e instalações.
Parágrafo úni~o. O imóvel a que se refere eS'te artigo confronta-se, por um lado,
com o Rio Negro e por outro lado, com a
linha da Rede de Viação Paraná-8anta Catarina e terrenos de Mathias e Victor
Piechnick.
Art. 2.° A doação será efetivada mediante escritura pública e fica condicionada à
construção de moradias, com área de lazer,
recreação e centro comunitmo de atividades, objetivando localizar as famílias desalojadas da área de propriedade da Rede
Ferroviária Federal S.A. e as que foram vítimas das enchentes O'COrridas no Município,
durante o ano de 1983.
Art. 3.° O terreno será dividido em lotes
e estes, doados pela Prefeitura, mediante
critérios adotados por Lei Municipal, às famillas mencionadas no artigIQ anterior, com
a expedição de título de dominio.
Art. 4.0 O imóvel doado, com suas benfeitorias e instalações, se, porventura, existentes, reverterá, de pleno direito, ao patrimônio do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - mDF, ind€iPCndente de
qualquer indenização, se não for utilizado
com a finalidade conS'tante do Instrumento
de doação.
Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
de
de 198 .
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.o 6.987,
DE 13 DE ABRIL DE 1982
Dispõe sobre a alienação de imóveis
de propriedade da União e das entidades da Administração Federal Indireta,
e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 :m o Poder Executivo autorizado a.
alienar ao Banco Nacional da Habitação BNH, a título oneroso ou gratuito, terrenos
de propriedade da União, situados em locais suscetíveis de serem aproveitados para.
fins de 'Construção de moradias populares.
Parágrafo úni'CO. É o Poder Executivo
igualmente autorizado a dar em aforamento ao BNH, a ,titulo oneroso ou gratuito, terrenos de marinha suscetíveis de aproveita-
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mento para fins de construção de moradias
populares, para ulterior alienação aos mutuários finais por qualquer das formas em
direito permitidas, notadamente, a critério
do BNH, mediante concessão do uso do domínio útil, conforme previsto no Decretolei n.o 271, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 2.0 Os terrenos alienados em decorrência da presente Lei se destinam à implantação de projetos habitacionais de interesse social ou de núcleos urbanos capazes
de absorver o desenvolvimento populacional ou industrial.
Art.3.o A alienação de que trata esta Lei
será efetuada na forma do art. 195 do Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei n.o 900,
de 29 de setembro de 1969.
Parágrafo único. Em caso de alienação
onerosa, o preço dos terrenos, a ser pago pelo BNH, será fixado com base no valor estabelecido em laudo de avaliação procedida
pelo Serviço do Patrimônio da União ou pela
Caixa Econômica Federal.
Art. 4.0 Os Ministérios Civis Indicarão ao
Serviço do Patrimônio da União, no prazo
de .60 (sessenta) dias, para os fins do disposto no art. 1.° desta Lei, os imóveis sob
sua jurisdição que se encontr-em ou venham
.a se ene;ontrar sem utilização, ou com aprovel,tamento parcial.
Art. 5.0 Os terr-enos pertencentes às entidades da Administração F-ederal Indireta,
cuja alienação esteja legalmente autorizada, serão oferecidos, antes de qualquer procedimento licitatório, à aquisição pelo BNH.
Parágrafo único. As entidades da Administração Federal Indireta deverão proceder, no prazo de 180 (cento e oi·tenta) dias,
ao levantamento dos imóveis de sua propriedade que, não podendo ter aproveita.mento para seu próprio uso, sejam suscetíveis de utilização 'Para implantação de mo'radias, a fim de, ,procedida sua avaliação,
serem oferecidos prioritariamente ao BNH
e, no caso de recusa, à licitação pública.
Art. 6.° Os terrenos de ,propriedade da
União ou das entidades da Administração
E1ederal Indireta que, à data da publicação
desta Lei, estejam ocup!lidos por favelas deverão ser alienados ao BNH, na forma estabelecida em regulamento, a titulo oneroso
oU gratuito, desde que possam ser utilizados
.para fins de iregularização fundiária e urbanização especial.
§ 1.0 São considerados favelas, para os
fins previstos neste artigo, os aglomerados
habItacionais desprovidos de infra-estrutura, serviços e equipamentos sociais básicos,
e com predominância de construções precárias.
§ 2.° Os terrenos adquiridos na forma
deste artigo serão transferidos, pr-eferencIalmente, aos que os estiverem ocupando,
atendidas as normas esj;abelecidas em decreto do Poder Executivo.
Art. 7.° ll'J o Poder Executivo autorizado
a regularizar a ocupação em terrenos de
marinha por pessoas ou empresas que neles
tenham moradia ou neles exer!}am atividade econômica.
§ 1.0 A r-egularlzação da ocupação estender-se-á exclusivamente à área necessária
para os fins de moradia ou atividade produtiva.
§ 2.0 A regularização de que trata este
artigo poderá ser efetivada, também, mediante concessão de uso, prevista no Decreto-lei n.o 271, de 28 de fevereiro de 1967, de
modo a resguardar os objetivos desta LeI.

DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

. Am. 8.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9.° Revogam-se ·as disposições em
contrário.
Brasília, 13 de abril de 1982.
MENSAGEM N.o 58, DE 1984
DO PODER EXECUTIVO
Excelentísslmos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da COnstItuíção,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição d-e Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo
projeto de lei que '·autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF a doar o imóvel que menciona".
Brasília, 6 de fevereiro de 1984. - João
Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 63, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA.
Excelentisslmo Senhor Presiden·te da República:
A Prefeitura Municipal de Mafra, no Estado de Santa Catarina, solicitou ao Instítuto Br.asileiro de Desenvolvimento Florestal - lBDF, a doação de uma área urb3.11a
de 34.863,47m2 (trinta e quatro mil, oioocentos e sessenta e três metros e quarenta
e sete centímetros quadrados), situada naquele Município, iPara, em convênio com a
Fundação Legião Brasileira de Assistência,
executarem, na referiQ.a área, a construçãG
de moradias para famílias carentes de recursos, que hoje se encontram instaladas em
terrenos de propriedade da Rede Ferroviária
Federal S.A., a qual necessita urgentemente
do imóvel para a expansão de suas atividades.
Posteriormente, em f!liCe das enchentes
verificadas no Município, o Sr. Prefeito Municipal solicitou que a área em apreço acolhesse, também, as vitimas das chuvas, medrante doação dos lotes, como forma de incentivo e segurança da família.
Informa o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, não possuir.
até a presente data, qualquer destinação
para o referido imóvel, não havendo, portanto, inoonveniência em atender aos rec];amos da Prefeitura Munic~al de Mafra,
ainda mais quando o objetivo é de ordem
social, uma das metas prioritárias do governo de Vossa Excelência.
Nestas condições, e já tendo aquele Instituto cum})rioo as determinações previstas
na Lei n.O 6.987, de 13 de abril de 1982, com
manifestação desfavorável à aquisição da
área pelo Banco Nacional da Habitação, tenho a honra de submeter à elev,ada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, que consubstancia a medida
proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa. Excelência protestos de profundo
respeito. - Angelo Amaury Stabile, Ministro da Agricultura.
PARECER DA COMISSAO
DE CONSTITU'lIÇAO E JUSTIÇA
I -

Relatório

A meta deste Proj-ero é autorizar o Instituto Br.asileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, a doar ao Município catarinen.se de Mafra um terreno urbano com
área de 34.863.47 m 2 , com todas as suas
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benfeitorias e instalações, ficando a doação
condicionada "à construção de mor3idias,
com área de lazer, rec·reação e centro comunitário de atividaJdes objetivando localizar as famílias desaloja-das da área de propried-ade da Rede Ferroviária Federal e as
que foram vítimas das enchentes ocorridas
no Município, durante o ano de 1983".
O terreno será dividido em lotes e estes,
doados pela prefeitura, mediante critérios
adotaJd05 por Lei Municipal, às referi-das famílias, com a expedição -de título de domínio.
ll'J prevista a rev·ersão do terreno se não
f01"em cumpridas as condições estabelecidas.
Esclar.eee a Exposição de Motivos do Ministro da Agricultura, que acompanha a
Mensagem Presidencial:
"Informa o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, não
!pOSsuir, até a presente data, qualquer
destinação para o referido imóvel, não
havendo, I:ortanto, inconveniência em
atender aos reclamos d·a Prefeitura Municipal ·de Mafra, ainda mais quando o
objetivo é de o,rdem social, ume das meta.s prioritárias do governo de Vossa Excelência."
ll'J o Relatório.
11 - Voto (fo Relator
Quanto às preliminares de conhecimento,
nada obsta o acolhimento do projeto, eis
que foram obedecidos os requisitos constltuckmais quanto à competência legislativa da
União (art. 8.0, item XVII, alínea b), à
atribuição do Congresso Nacional (art. 43),
ao processo legislativo adequ3ido (art. 46,
item lU) e à legitimidade da iniciatIva concorrente (art .56).
A técnica legislativa utilizada é a conveniente e recomendada.
No que se r-efere ao mérito, entendo que
a proposição deve ser aprov3ida.
A autorização concedida por este projeto
decorre da norma constante do art. 66 e
seguintes do Código Civil e entendimento
rdterMio da douta Consultoria-Geral da
República, manifestado, dentre outros, nos
Pareceres n.os 525-H, 1-239 e L-007.
A finalidade da doação é das mais elogiáveis.
Face ao ex,posto, manifestamo-nos, pela
constitucionalidade, juridlcid!lide, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
presente Projeto -de Lei n,o 3.009/84.
Sala da Comissão, 14 de junho de .1984.
- Antônio Dias, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de constituição e Justiça, em
reunião or,dinária de sua Turma <tA" reall·
zada hoje, opinou, unanimemente, pela.
constitucionalidade, juridicidfllde, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Proj,eto de Lei n.o 3.009/84, nos termos do
par·ecer do Relator.
Estiveram presente.'> os Senhores Deputados: José Tavares, Vice-PresMente no
e~ercício da Pres~dência; Antônio Dias,
Djalma Bessa, Ernani Satyro, Gerson Peres,
Guido Moeseh, Hamilton Xavier, Jairo Magalhães, Júlio Martins, Osvaldo Melo, otávio Cesário, João Divino, Joá? Gilberto, Jorge Carone, Pimenta da Ve:lga, Raymundo
Asfora, Valmor Giavarina.
Bala da COmissão, 14 de junho de 1984. José Tavares, Vice-Pr-e'sldente no exe-rcício
da Pre.sidência - Antônio Dias, Relator.

PARECER DA COMISSAO
DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL
I - Relatório
A proposta em exame, originária do Poder
Executivo, foi encaminhada à apreciação do
Congresso Nacional pela Mell8agem n.o 58,
de 1984, conf<Jrme dispõe o art. 51 da Constituição Federal.
Objetiva o projeto autorizar o mDF a
doar ao Municipio de Mafra, no Estado de
Santa Catarina, um imóvel urbano com
34.863,47 m 2 , com as benfeitorias e instalações, para coll8trução de moradias destinadas às familias desaloj a.das da área de propriedade da Rede Ferroviária Federal S.A.
e às que foram vitimas de enchentes em
1983.
Argumenta o Sr. Ministro da Agricultura
que o imóvel foi solicitado pela Prefeitura
para ser dividido em lotes, que serão doados
às pessoas acima mencionadas.
Alega Sua Excelência que o mDF informou que não tem qualquer de.stinaçã.<J para
aquele imóvel.
Também já foram cumpridas as exigências da Lei n.o 6.987, de 13 de abril de 1982,
com desistência do BNH em adquirir a área.
A Comissã.<J de Coll8tituiçáo e Justiça, opinou, unanimemente, pela coll8titucionalidade, juridicidMie e técnica legislativa do projeto.
Cabe a este órgão técnico, conforme dispõe o art. 28, 1.0, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, examinar o mérito
da proposta. Sob esse prisma, entendemos
que ela deve prosperar, pois se destina ao
'assentamento de pessoas carentes, que se
,iD8talaram numa invasão ou que foram vítimas de enchentes no Município de Mafra.
, Portanto, seu objetivo é meritório, por
almejar dar solução a um problema soci,l
da mais alta gravidade e de grande ínt_1'e8se para aquele Município catarinense.
Voto do Relator
Pelo exposto, somos, pela aprovação do
,Projero de Lei n.O 3.009, de 1984.
, Sala da Comissão,
de
de 1984.
- Aroldo Moletta, Relator.
fi -

m - Pare,cer
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da Comissão

A Comissão ~e Agricultura e Política
Rural, em sua reunião ordinállia do dia 19
de setembro de 1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei n. O
3.1I09/84, do Poder Executivo (Mell8agem
!Il.o 058/84, nos termOól do parecer do Relator, Deputa'<io Aroldo Moletta.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Ivo Vanderlinde, .Presidente; Aroldo
Moletta, Relator; Alcides Lima, Lélio SOuza,
Hal'ry Amorim, Antônio Câmara Jorge
Vianna, Fa:biano Braga Côrtes, WU<Íy Vianna, Hélio DantlllS, Saramago !Pinheiro,
Reinhold Stephanes, Santinho Furtado Antônio Gomes, João Paganella, CardQsó Al'les, Oswaldo Lima Filho, .celso Carvalho,
Juarez Batista, Sérgio Lomba, Aldo !Pinto,
Juarez Bernardes, José Mendonça de Morals, Pedro ceoUn, Márcio. Latlerda, Mal}ão
Tadano, Jonas Pinhei,ro e Marcondes Pereira.
Sala da Comissão, 19 de setembro de IS84.
- Ivo Vanderlinde, Presidente - Aroldo
Moletta, Relator.

PAREOER DA
COMISSíAO DE FINANÇAS
I -

Relatório

Nos termos do art. 51 da Constituição,
o Poder Executivo >submete à aprecíação do
Congresso Nacional, através da Mell8agem
n.O 058/84, o pres.ente projeto de let que
autoriza o Instituto Brasileiro de Disenvolvimento Florestal - mDF a doar ao Município catarinell8e de Mafra um terreno urbano com área de 34.863,4'tm2, com todas
as suas benfeitorias e instalações, ficando
a doação condicionada à construção de
moradias, com área de la:rer, recreaçã.<J e
centro ;comunitário deatlvidades, objetivando localizar as famílias desaloj adas da área
de prO'Prie'~ade da Rede Ferroviária Federal, e as que foram vítimas de enchentes
ocorridas no Município, durante o lliIlO de
1933.
A Exposiçã.<J de MotlvOól do então Ministro
de Estado da Agricultura, Dl". Angelo Amaury Stábile, explica:
"A Prefeitura Municipal de Mafra,
no Estado de Santa Catarina, solicitou
ao Instituto Brasileliro de Desenvolvimento Florestal - mDF, a doação de
uma área urbana com 34.86~,47 m2
(trinta e quatro mil, oitocentOól e sessenta e três metros quadros e quarenta
e sete centímetros quadrMios), situada
naquele Município, para, em convênio
com a Fundação Legião Brasileira de
Assistência, executarem, na referida
área, a construção de moradias para
famílias car,entes de recursos, que hoje
se encontram instaladas em ,terrenos de
propriedade da Rede Ferroviária Federal S.A., a qual necessita urgentemente do imóvel para a expansão de
suas atividades.
Posteriormente, em face das enchentes verificooas no Município, o Sr. PTefeito Municipal solicttou que a área em
apreço acolhesse, também, as vitimas
das chuvas, mroiante doação dos lotes,
como forma de incentivo e segurança
da família.
Informa o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - mDF não
possuir, até a presente data, quaÍquer
destinação para o referido imóvel, não
havendo, portanto, inconveniência em
atender aos reclamos da Prefeitura Municipal de Mafra, ainda mais quando o
objetivo é de ordem social, uma das metas prioritárias do governo de Vossa
Excelência."
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou, unanimemente, pela COll8titucionalidade, jurldicidade técnica legislativa
c, no mérito, pela aprovação do projeto,
nos. termos do prurecer do Relator, Deputado
Antônio Dias.
Na Comissão de Agricultura e Política
Rural a proposição foi aprovada por unanimidade ,de acordo com o parecer do Relator, Deputado Aroldo Maleta.
~ o relatório.
fi -

Voto do Relator

O projeto sob exame contribui para a
solução de problemas sociais, devendo ser
acolhido por este órgão por suas finalida,des
meritórias. Também traz beneficios para o
Município catarinense de Marra.
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Não vejo, sob o ângulo de análise desta
Comissão, qualquer óblce à sua tramitação.
Nessa conformidade, opino pela aprovação do Projeto de Lei n.O 3.009, de 1984.
Sala da Comissão, 19 de novembro de
1984. - Irajá Rodrigeus, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças em reunião ordinária realizada no dia 2 Ide novembro de
198'4, opinou, unimemente, pela aprovação
do Projeto de Lei n. O 3.009/84 - do Poder
Executivo (Mensagem n. O 58/84) - nos termos do parecer do relator, Sr. Deputado
Irajá Rodrigues.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes;
José Carlos Fagunde.s, Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de ClLIltro, NYder Barbosa, Fernando Magalhães,
Walmor de Luca, Irajá Rodrigues Chri.stovam Chiaradia e Luiz 8efair.
'
Sala d aOomi.s.são, 21 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - Irajá Rodrigues, Relator.
rROJE'!'O DE LEI N.o 3.362-A, DE 1984
(Do

Poder Executivo)

Mensagem n.o 102/84
Dá nOva redação ao art. 14 do Decreto-lei n.o 538, de 7 de julho de 1938,
que organiza o Conselho Nacional do
Petróleo, defíne suas atribuições e dá
outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucíonalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, das Comissões de
Minas e Energia e de Finanças, pela
aprovação.
(Projeto Ide Lei n.O 3.362, de 1984, a
que se referem os parec·ares.>
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 14 do Decreto-lei n.o 538,
de 7 de julho de 1938 passa a vigorar com
a seguinte redação: '
"ADt 14. O Conselho Nacional do
Petróleo fica autorizado a tomar todas as medidas que julgar necessárias
para assegurar (J fiel cumprimento das
disposições contidas nas leis e regulamentos relativos à matéria, podendo
proceder à apreell8ão de mercadorias e
ao fechamento de estabelecimentos e
instalações de qualquer gênero que se
acharem em contravenção às ditas leis
e regulamentos bem como a impor multas até o máximo de 5.000 (cinco mil)
vezes o valor atual das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN,
vigente à época da apllcação da multa,
sem prejuízo da ação penal que no caso
couber.

Parágrafo único. O produto da arrecooação das multas previstas neste
artigo será recolhido à conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União."
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra!illa,

de

de 1984.
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LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO N.o 80.580,
DE 19 DE OUTUBRO DE 1977
Dá nova redação aos arts. 15 e 16 do
Decreto n,O 4.071, de 12 de maio de 1939,
que regulamenta o abastecimento nacional do petróleo, de que tratam os
Decretos-leis n.os 395 e 538, respectivamente, de 29 de abril e '% de julho de
1938.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 81, item
m, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os arts. 15 e 16 do Decreto n.o
4.071, de 12 de maio de 1939, que regulamenta o abastecimento nacional do petr6lea, de que ,tratam os Decretos-leis n.os 395
e 538, re&pectivamente, de 29 de abril e 7 de
julho de 1938, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15. Os infratores deste Decreto
incorrerão nas seguintes penalidades
sem prejuízo da ação penal que no caso
conter, sendo a pena de multa aplicada
com base no valor atualizado da Obrigação Reajustável da Tesouro Nacional (ORTN);
I - As pessoas não autorizadas pelo
Conselho Nacional do Petróleo - CNP
a exercerem as atividades a que se re:fere este Decreto perderão, em proveito
da Fazenda Nacional, as mercadorias
ou in&talações que ;possuirem;
11 - a pessoa legalmente habilitada
que illlaJOI1tar mereadO'rias cuja qllantidade ou qualidade declarada nas fa.,.
turas estiver em divergência com a
constante de sua respectiva. autorização incorrerá na multa de 120 (cento
e vinte) a 3.130(trêB mileento e trinta) vezes o valor da ORTN;
In - as pessoas devidamente autorizadas que não mantiverem. permanentemente os estoques minimos que lhe
são fixados ficam slljdtas à muita de
120 (cento e vinte) a 3.130 (três mil
centO' e ·trinta) vezes o valor da ORTN;
IV - a inobservância dos limites máximos e minimos dos preços de venda
dos produtos refinados ou destinados,
estabelecidos pelo CNP, sujeitará os infratores a multa de 4 (quatro) a 1.200
(mil e duzentas) vezes o valor da
ORTN;
V - as pessoas que não escriturarem com clareza, e segundo as normas
estabelecidas pelo CNP, os livros e demais documentos referentes à sua con,tabilidade, ficam. slljeitos à muita de
4 (quatro) a 120 (cento e vinte) vezes
o valor da ORTN;
VI - aos que simulaTem, viciarem,
alterarem, falsificarem documentos,
bem CC'lllO a escrituração de livros, será
imposta a multa de 120 (cento e vinte
a 2.350 (duas mil trezenta e cinqüenta) vezes o valor da ORTN;
VII - aos que, por qualquer forma,
dificultarem a ação do fiscal será aplicada a multa de 4 (quatro) a 600 (seiscentas) vezes o valor da ORTN;
VIII - os que deixarem de fornecer
ao CNP as informações que lhe sejam
pedidas ou deixarem de enviar ao mesmo Conselho, nos prazos estipulados,
as declarações, esclarecimentos e quaisquer outros elementos, incorrerão na
multa de 4 (quatrG) a 120 (cento e
vinte) vezes o valor da ORTN;
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IX - aos que, noti:ficados pelo CNP,
deixarem de tomar as medidas que lhe
sej am determinadas será aplicada a
multa de 20 (vinte) a 1.200 (mil e duzentas) vezes o valor da ORTN, sem
prejuízo, a .critério do referido Conse':'
I:ho, do fechamento dos estabelecimentos e instalações que se aeharem em
contravenção às leis, regulamentos e
instruções;
X - aos que deixarem de cumprir
as normas legais relativas ao abastecimento nacional do petróleo, bem como às Resoluções e decisões da CNP.
será aplicada multa de 4 (quatro) a
1.200 (mll e duzentas) vezes o valor
da ORTN;
§ 1.0 Na fixação da [lCna de multa
o CNP atenderá aos antecedentes do
ínfrator e às conseqüências que poderão resultar da infração cometida.
§ 2.° São circunstâncias:
I - Agravantes:
a) a reincidência genérica ou espe-.
eífica;
b) dificultar por quaisquer meios a
apuração da :falta.
II - Atenuantes:
a) a primariedade;
b) confessar, O' infra.tor, espontaneamente, à autoridade competente, a autoria da infração cuja responsabilidade
ainda não tenha si40 apurada ou esteja sendo imputada. a outrem.
§ 3.° Quando, mediante mais de uma
ação ou omiBsão, forem praticadas duas
ou mais infrações, e a pena aplicável
for de multa, será o infrator punido
pela de natureza mais grave, ou.se de
igual natureza, apenas pela prática de
uma, aumentada em qua1quer caso, a
.p enalidade pecuniária de 113 do valor
atribuído à infração considerada como

base.

Art. 16. As multas a que se refere
o ar,tlgo precedente poderão ser aplicadas em dobro no caso de reincidência."
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1977; 156.° da
Independência e 89.0 da República.
DECRETO N.o 4.071,
DE 12 DE MAIO DE 1939
Regulamenta o abastecimento nacional do petróleo, de que tratam os Decretos-leis n.os 395 e 538, respectivamente de 29 de abril e 7 de julho de
1938.
O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, .e usando da atribuição que
ihe confere o art. 74, letra a,da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A importaçãO', a exportação, o
transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim
a refinação do petróleo importado, ou de
produção nacional, qualquer que seja neste
caso a sua fonte de extração, dependem de
autorização do Conselho Nacional do Petróleo, nos termos deste decreto.
Parágrao úmoo. Até ulterior deliberação
do ConselhO' Nacional do Petróleo, ficam
sujeitos ao regime estabelecido neste decreto o petróleo broto, as gasolinas, o que-
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rosene, e os óleos minerais combustíveis e
lubrificantes simples, composto,s e emulsivos.
Da Importação e Exportação
Art. 2.° Os interessados na importação.
ou exportação das mercadorias especificadas no parágrafo único do artigo anterior
deverão solicitar a autorização de que trata o referido artigO', instruindo os seus requerimentos com os elementos seguintes:
I - natureza, quantidade, procedência
ou de-stino, e tipo da mercadoria;
II - meio de transporte, modo de acondicionamento, pontos de entrada e saida;
m - declaraçãO' de ser a mercadoria
importada por conta própria ou de terceiros;

IV - aplicação da mercadoria importada:
a) uso exclusivo do 1m,portador;
b) distribuição e comércio;
V - prazo para a importação da quantidade constante da pedido; número previsto de despachos;
VI - prova de que dispõem de depósitos
de capacidade suficiente.
§ 1.° O Conselho dará ciência aos inte.ressados e às repartições aduaneiras das
autorizações qUe forem concedidas na. :forma des.te artigo.
§ 2.° Os importadores juntarão obriga.toriamente aos elementos apresentados para despacho alfandegârio, a ficha de mo.
delo n.O 1, anexo, devidamente preenchida,
para ser rubricada pela autoridade aduaneira competente e por ele entregue, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, ao Conselho Nacional do Petróleo.
§ 3~0 As repartições aduaneiras situadas nas fronteiras ficam autarizada a permitir a importação das mercadorias de que
trata este artigo, quando contidas em vasilhame e para uso próprio do importador·
até o limite total de 350 kg por mês, dando
imediata comunicação ao ConselhO' Nacional do Petróleo da quantidade e natureza'
das mercadorias, bem como do nome da
pessoa que fez a importação.
Art. 3.° Os importadores de gasolinas,
querosene, óleos minerais combustíveis e
lubrificantes, destinad03 à distribuição e ao
comércio, são obrigados a:
a) apresentar discriminação minuciosa
das instâlações existentes, e respectiva localização, bem como projeto das que pretenda construir, para .carga, de-scarga,
transporte, depósito e embalagem das mercadorias a importar;
b) manter permanentemente, em seus
depósitos no País, um estoque mínimo de 15
(quinze por ee.nto) das quantidades importadas no ano anterior;
c) constituir, em quantidade e qualidade,
nos pontos do país que forem determinados,
pelo Conselho, estoques por este fixados;
d) fornecer ao Conselho Nacional do Petróleo ,as informações que lhes sejam solicitadas, relativamente à natureza, quantidade e características das mercadorias recebidas, expedidas e mantidas em depósito
em suas instalações.
Art. 4.° O Conselho Nacional do Petróleo, para cercar a indústria da refinação
das garantias necessárias, fixarâ para cada.
importador, sempre qUe julgar éonveniente,
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as quotas que poderá importar dentro de
prazos determinados, e bem assim, a dis~
tribuição dessas quotas pelos diferentes pontos de entrada no paÍB.
§ 1.° Ns quotas referidas neste artigo,
serão incluidall as quantidades importadas
por conta de terceiros, ;para uso próprio ou
comérclo.
§ 2.0 Para a fiX9-ção dessas quotas será
levado em conta, para cada Importador1 o
volume de suas importações no auO' an.erior.
Do Transporte, Distribuição e Comércio
Art. 5.0 As empresas constituídas ou que
se constituírem para o transporte a granel
de qualquer das mercadorias especificadas
no parágrafo único do ar,t. 1.0, de sua :pro~
priedade ou de terceiros, deverão requerer
a autorização prévia de que trata o referido
artigo, instruindo o seu requerimento com
os dados e informações seguintes:
a) número, capacidade e tipo de veículos
especializados para transporte urbano ou
rodoviário;
b) uúmero, capacidade e tipo de vagõestanques para transporte ferroviário;
c) número, arqueação e tipo de navIostanques para transporte fluvial ou maritimo;
d) 'Projeto e descrição de oleodutos construídoo ou a construir, com os dados técnicos indispensáveÍB;
e) indicação das estradas de rodagem e
de ferro utillzadas para o transporte, bem
,eomo dos núcleos de população, Municípios
ou Estados que habitualmente abasteçam
ou tencionem abastecei:.
§ 1.0 Ficam isentas da exigência constante deste artigo as estradas de ferro e as
companhias de navegação, não constituídas
para esse transporte especial, cumprindolhes, entretanto, para fins estatísticos, enviar ao Conselho Nacional do Petróleo uma,
relação do material rodante e flutuante
apropriado para o transporte a granel dessas mercadorias.
§ 2.° As alterações verificadas nesse material de transporte .deverão ser comunicadas ao Conselho Nacional do Petróleo, dentro de 30 (trinta) dias, para as necessárias
anotações.
Art. 6.° Os distribuidores 'das mercadorias sujeitas ao regime estabelecido neste
decreto, d·everão obter prévia autorização
do COnselho Nacional do Petróleo, mediante requerimento instruído com todos os dados e informações referentes às instalações
que possuírem para o exercício de suas atividades.
Art. 7.° Os distribuidores são obrigados
a:
a) fazer prova de que dispõem de instalações apropriadas e de capacidade bastante para o depósito das diversas mercadorias;
b) apresentar uma dÍBcriminação minuciosa, com a respectiva locallzaçãl>, dos depósitos que possuírem;
c) fornecer uma relação do material rodante e flutuante que dÍB'Puserem, para o
transporte a granel dessas mercadorias, instruida com os dados e informações indicados
nas allneas a, b, c e c, do art. 5.°;
d) manter permanentemente, em seus depósitos, em cada zona de dÍBtribuição, um
estoque minimode cada mercadoria, correspondente a 15% (quinze por cento) das
quantidades vendidas no ano anterior;
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e) adquirir de preferência, para distribuição e comércio, os refinados de produção nacional que satisfaçam as especificações adot'3.das pelo Conselho;
f) fornecer ao COnselho Nacional do p'Ctróleo informações que lhes forem solicitadas relativamente à natureza e quantidade,
procedência e destino das mercadorias distribuídas ou vendidas.
Art. 8.° Ao Conselho Nacional do Petróleo incumbe estabeiecer, sempre que julgar conveniente, os limites, máximo e mínimo, dos preços de venda, por atacado
ou a varejo, dos produtos refinados - importados em estado final ou elaborados no
país - tendo em vista, tanto quanto possível, a sua uniformidade em todo o território nacional.

Da refinação e destilação
Art. 9.0 Para a instalação de refinarias
de petróleo bruto e seus derivados, e, bem
assim, de destilarias de rochas betuminosas
e piro-betuminosas, os interessados deverão
requerer prévia autorização 00 COnselho Nacional do Petróleo instruindo as respectivas petições com informações e documentos
que satisfaçam os itens seguintes:
a) organização social, sede, estatutos, capital realizado e a realizar;
b) prova de que os acionistas são brasileiros natos, solteiros ou casados com brasileiros natos, ou, se casados com estrangeiro, de que não o são sob o regime de comunhão de bens;
c) loca! preferido para as instalações e
área aproximada. a ser por elas ocupada;
d) anteprojeto completo e descrição das
instalações, com indicação da capacidade
anual d·e prOdução, natureza e qualidade da
matéria-prima e dos produtos da refinação
ou destilação;
e) prazos em que as Instalações serão
iniciadas e concluídas;
f) estoques minimos de derivados, que serão mantidos permanentemente.
Art. 10. A autorização para a instalação
de refinarias e destilarias sujeita ospermissionários à obrigação de:
a) apresentar, dentro do prazo que for
marcado pelo COnselho Nacional do Petróleo, não só o projeto definitivo eras instalações a realizar, como também a planta
dos terrenos a elas destinados, com indicação exata da situação em que se encontrem esses terrenos, da sua área e da localização que neles possam ter as diversas
dependências das refinarias ou destilarias;
b) iniciar e concluir as Instalações nos
prazos que forem determinados;
c) confiar as funções de direção e gerência exclusivamente a brasileiros natos;
d) organizar os serviços de contabilidade
de acordo com as normas gerais que fl>rem
estabelecidas pelo Conselho Nacional do Petróleo, de forma que, fÍBcalizando as operações mercantis, e pelo exame, sempre que
preciso, da escrituração contábil, possa ele
obter elementos para a determinação exata
do custo de produção dos derivados;
e) solicitar prévia autorização do Conselho Nacional do Petróleo para as operações
financeiras a realizar;
f) manter permanentemente, nos pontos
designados pelo Conselho Nacional do Petróleo, os estoques minimos de derivados
que forem por ele estabelecidos;
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g) utilizar o petróleo .bruto lavrado no
país, ou o de que eventualmente dÍ8puser
o Governo Federal, ou, ainda, o de importação feita em virtude de convenção internacional;
h) adotar quaisquer resoluções tomadas
pelo Conselho Nacional do Petróleo, no
exercício das suas atribuições, para a execução das leis e regulamentos que dispõem
sobre o abastecimento nacional do petróleo.
Art. 11. As refinarias são obrigadas a.
constituir desde o inicio do funcionamento
e a manter permanentemente, no país, um
estoque mínimo da matéria-prim'3. que empregarem, correspondeI\te a 25% (vinte e
cinco por cento) de sua capacidade anual de
refinação.
Da fiscalização
Art. 12. O Conselho Nacional do Petróleo fiscalizará diretamente, ou por intermédio de órgãos já eXÍBtentes:
1) a execução dos projetos aprovados de
instalações de qualquer natureza para
abastecimento nacional do petróleo;
2) as operações técnicas relativas ao funcionamento de ditas instalações;
3) as operações financeiras e mercantis
das empresas constituídas, ou que se constituírem, para a exploração da indústria de
refinação do petróleo importado, ou de produção nacional, qualquer que seja, neste
caso, a sua fonte de extração;
4) a natureza, quantidade, qualidade e
características da matéria-prima elaborada,
e de cada um dOS produtos da refinação ou·
destilação;
5) a eXÍBtência de estoques mínimos a serem mantidos de modo permanente;
6) as medidas de proteção à s'aúde e vida
dos operários;
7) a conservação e segurança das instalações, e as medidas de precaução contra
perigos 'às propriedades vizinhas, ocasionados por derrame, incêndio ou explosão;
S) a escrituração contábil p'ara determinar o custo exato de produção dos derivados.
Art. 13. Os permÍBsionários de serviços
pertinentes ao abastecimento nacional do
petróleo são obrigados a facilitar a inspeção de todos os trabalhos aos funcionários
encarregados da fiscalização, e a fornecerlhes todas as informações exigidas sobre a
marcha dos serviços, bem como os dados
necessários para a confecção dos mapas estatisticos :r;elativos às suas operações.
§ 1.0 Para esse efeito, os funcionários encarregados da fiscalização terão livre entra;da nos estabelecimentos e instalações dos
permissionários, podendo proceder, quando
devidamente autorizados pelo Conselho Nacional do Petróleo, ao exame da escrituração contábil e de quaisquer documentos referentes às operações industriais, mercantis
e financeiras das refinarias e destilarias.
§ 2.0 Se recusada a exibição dos livros
comerciaÍB, registrados no Departamento
Nacional de Indústria e Comércio, o funcionário encarregado da fiscalização intimará o contraventor a apresentá-los no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, lavrando o competente auto se não for cumprida
essa exigência, e levando o fato ao conhecimento do Conselho Nacional do Petróleo
para o devido procedimento. Quando houver
recusa da exibição de qualquer livro não
registrado, a lavratura do auto independerá
da referida intimação.
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Art. 14. Notificados pelo Conselho Nacional do Petróleo, os permissionários são
obrigados a tomar as medidas que lhes forem determinadas.
Das penalidades

Art. 15. Os infratores deste decreto incorrerão nas seguintes penalidades:
I - A pessoa não autorizada que importar, ou tentar exportar, petróleo bruto, gasolinas, querosene e óleos minerais combustiveis e lubrificantes, ficará sujeita às
penas de contrabando, sem prejuizo da penalidade criminal aplicável ao caso, perdendo o direito de reaver a mercadoria
apreendida, que reverterá em favor da Fazenda Naci<mal.
TI - A pessoa legalmente habilitada que
importar mercadorias cuja quantidade declarada nas faturas consulares estiver em
divergência com a constante de sua respectiva autorização incorrerá em multa de
10:000$0 a 250:000$0.
m - O importador, o distribuidor e o
refinador, devidamente autorizados, que não
mantiverem, permanentemente, os estoques
minimos que lhes é fixado por este decret{),
ficam sujeitos à multa de 20:000$0 a
250:000$0.

parágrafo único. O distribuidor, o refina.dor e o destilador não autorizados, ou
clandestinos, perderão, em proveito da Fazenda Nacional, as mercadorias ou instalações que possuirem.
IV - A inobservância dos limites, máximo e minimo, dos preços de venda dos produtos refinados ou destilados, estabelecidos
pelo Conselho Nacional do Petróleo, sujeitará os infratores a. multas de 5:000$0 a
100:000$0.

Parágrafo único. Não serão permitidas
as bonificações, descontos, facilidade de
crédito, e quaisquer outras vantagens que
importem em alteração dos preços de venda, não expressamente autorizadas pelo
Conselho Nacional do petróleo, incorrendo
os infratores nas multas de que trata este
item.
V - Os destiladores e refinadores qua
não escriturarem com clareza e segundo as
normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Petróleo, os livros e demais documentos referentes à sua contabilidade,
fieam sujeitos à multa de 1:000$0 a 10:000$0.
VI - Aos que simularem, viciarem, alterarem ou falsificarem documentos, bem
como a escrituração dos livros, será imposta a multa de 50:000$0 a 200:000$0.
VII - Aos destiladores e refinadores que
por qualquer forma embaraçarem a ação
fiscal, ou que não exibirem aos agentes da
fiscalização os livros e mais documentos re~ativ.()s à suaj escrituração contábil, será
aplicada a multa de 5:{JOO$0 a 50:000$0.
VIII - Os que deixarem de fornecer ao
Conselho Nacional do Petróleo as informações que lhes sejam pedidas, ou deixarem
de enviar ao mesmo Conselho, nos prazos
estipulados, as declarações, esclarecimentos
e quaiasquer outros elementos, incorrerão
em multas de 1:000$0 a 10:000$0.
IX - Aos que, notificados pelo Conselho
Nacional do Petróleo, deixarem de tomar
as medidas que lhes forem determinadas,
serão aplicadas multas de 10:000$0 a
100:000$0, sem prejuizo, a critério do referido Conselho, do fechamento dos estabelecimentos e instalações, que se acharem em
contravenção às leis, regulamentos e instruo

_~Qes.
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Art. 16. As multas de que trata o artigo
precedenta serão aplicadas em dobro no
caso de reincidência.
Da contravenção e processo
administrativo
Art. 17. As contravenções do presente

decreto serão apuradas mediante processo
administrativo, que terá por base auto de
infração lavrado por funcionário qualificado.
Art. 18. O auto deverá relatar a infração com clareza, sem entrelinhas, rasuras,
emendas ou borrões, mencionando local,
dia e 'hora de sua lavratura, o nome do infrator e das testemunhas, se houver, e
tudo mais que ocorrer na oc'aBião e possa
esclarecer o processo.
§ 1.0 Salvo circunstância especial, lavrar-se-á o auto no local em que for verificada a infração.
§ 2.° As incorreções ou omissões do auto
não acarretarão a nulidade do processo,
quando deste constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.
§ 3.° O auto deverá ser submetido à assinatura do autuado e das testamunhas, se
houver, não implicando a assinatura do autuado, que poderá ser lançado sob protesto,
em confissão da falta, nem a sua recusa,
em agravação desta.
§ 4.0 Se o infrator e as testemunhas se
recusarem a ·assinar o auto, far-se-á menção da tal circunstância.
Art. 19. O autuante deverá apreender
qualquer documento que possa comprovar a
infração.
iParágrllifo único. Quando a infração for
veri·fieada em livro, não se fará a apreensão deste, mas a falta deverá constar circunstancialmente do auto, exarando-se no
livro um termo do ocorrido.
Art. 20. Aos autuados será assegur·ada defesa ampla, feita a intimação da seguinte
forma:
a) pelo autuante, quando lavrado o auto
em presença do infrator, dando-se-lhe intimação escrita, em que se mencionarão as
infrações e o prazo marcado para a defesa;
b) pelo Conselho Nacional do Petróleo,
quando o auto for lavrado na ausência do
iIl.!frator.
§ 1.0 O Conselho Nacional do Petróleo'
fará intimar o infrator:
a) pessoalmente, quando residir no local;
b) por aviso do CGrreio, quando residir
em lugar distante da sede;
c) por edital, em jornal oficial ou de
maior circulação, quando em lugar incerto
e não sabido.
§ 2.° A defesa será apresentada dentro
do 'Prazo de 3{J ('trinta) dias úteis, contados
da ciência do inf·rator ou da primeira publicação ou afixação de edital.
§ 3.° Decorrido o prazo sem que o infrator apresente defoesa, será ele considerado revel, fazendo-se nesse sentido declaração no processo, que terá andamento, eom
a declaração dessa circunstância.
Art. 2'1. O julgamento será feito pelo
Conselho Nacional do Petróleo, depois de
ouvido o autuante e reunidos Os esclarecimentos necessários.
§ ,LO No despacho que impuser a penalidade, será ordenada a intimação do autu.ado, não só para que tenha ciência da
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perda das mercarlorias e instalações em
favor da Fazenda Nacional, mas, também,
se for o caso, pague a importância da multa no prazo de 30 (trinta) dIas, contados
da intimação, sob pena de cobrança executiva, salvo interposição de recurso dentro
do prazo legal indicado no despacho.
§ 2.° Mediante depóSito prévio do valor
da multa, efetuado dentro do prazo de 10
(dez) dIas, contados da data da intImação,
poderá o in,frator apresentar recurso da decisão do Conselho, para o Presidente da
República.
§ 3.0 Se dentro do prazo legal não houver recurso regularmente interposto, farse-á declaração dessa cIrcunstância no processo.
§ 4.0 O recurso perempto será também
encaminhado, medIante os requisitos do § 2.0
deste arligo, à instância superior, que julgará da perempção.
Disposições Gerais

je

!Transitórias

Art. 22. A autorização ou o direito de
exercer qualquer das atividooes de que trata o art. 1.0 será concedida pelo Conselho
Nacional do Petróleo, a requerimento do interessado, nos termos deste decreto.
§ 1.0 No título de autorização, firmado
pelo presidente do ConseLho, serão discriminadas as atividades cujo exercício for concedido, e as condições gerais ou acidentais
que o condicionem.
§ 2.0 O título de autorização será transcrito no respectivo registro (art. 23) e pagará de selo ·a quantia fixada neste decreto.
Art. 23. Fica criado no Conselho Nadonal do Petróleo o registro obrigatório dos
importadores, exportadores, transportadores, distribuidores, refinadores e destiladores.
§ 1.0 O registro será feito à vista do título de autorização e prova de pagamento
do selo de 100$000.
§ 2.0 .AB pessoas que já exercem quaisquer das atIvidadeS enumeradas neste artigo, deverão dar cumprimento às exigêncIas
nele eB'tipuladas, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da publicação deste decreto.
Art. 24. Os importadores constituirão os
estoques minimos permanentes de que trata
a letra b do art. 3.0 , armazenando 15%
(quinze por eento) das quantidades constantes de cada despac'b.o aduaneiro.
Al"t. 25. Os distribuidores constituirãÚ\OS)
estoques mínimos :permanentes de que traia
a letra d do ll,'rt. 7. 0 , armazenando 16%7
(quinze por cento) das quantidades recebidas em eada zona de distribuição
Art. 26. As meroadorias que constituem
os estoques minimos serão renovadas com
freqüência e à medida que forem feitas novas importações ou distribuições
Art. 27. Onde e quando julgar conveniente, poderá o Conselho Na.cional do Petróleo torn3lr extensivas a comerciante das
mercadorias especificadas no parágrIDfo único do art. 1.0 as exigências das letras b, d
e e do art. 7.0, bem como as dos arts. 212 e
23 e seus parágrafos.
Parágr3!fo único. Os comerciantes de que
trata este artigo ficam sujeitas às penalidades cominadas no art. .15, item m e seu
parágrafo único.
Art. 26. Só poderão ser objeto de importação, distribuição e comércio no pais, as
mercadorias de que trata este decreto, quando satisfizerem as especificações adotadas
pelo Conselho.
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Art. 29. Revogam-se as disposições em
contrário.
iRio de Janeiro, 12 de maio de 1939; 118.°
da Independência e 51.° da República.

Art. 5.0 O Presidente, o Vice-Presidente
e um ConseLheiro, designado na forma do
artigo anterior, constituem a Comissão Executiva do Consellho.

refinados - importados em estado finai ou
.eiaborados no País - tendo em vista, tanto
quanto possível, a sua uniformidade em todo o território da República;

iDEORJE'I1O-!LEI N.o 538,

Parágrafo único. :I1l vedado aos membros
da Comissão Executiva, enquanto nela servirem, o exercício de qualquer função, cargo ou emprego da administração pública,
ficando, entretanto, assegurados ao funcionário público civil ou militar, no exercício
da nova função, os direitos e vantagens que
lhe cabem quando em serviço efetivo ou
ativo; exceto a respectiva remuneração.
iArt. 6.0 Os membros da Comissão Executiva terão os vencímentos fixados em decreto-lei; os demais perceberão uma diária
por sessão a que comparecerem, fixada da
mesma maneira.
Art. 7.0 O Presidente da República, mediante proposta do Conselho Nacional do
Petróleo, criará por decreto os órgãos técnicos e administrativos necessários aos serviços do ConseI!ho, com os respectivos quadrooS, vencimentos e graltificações.

d) opinar sobre a conveniência da outorga de autorizações de pesquisa e concessões de lavra de jazidas de petróleo, gases
naturais, rochas betuminosas e piro-'betuminosas requeridas ao Governo Federal;

DE 7 DE JULHO DE 1'938

Organiza o Conselho Nacional de Petróleo, define suas atribuições, e dá
outras providências.

O Presidente da República, tendo ouvido
o Conselho Federal de Comércio Elcterior,
atendendo ao que dispõe o decreto-lei n.O
395, de 2,9 de abril de 1938, e usando da
atribuição que llhe confere o aI't. 180 da
Constituição Federal,
DEORETA:

Art. 1.0 O Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo arJ;. 4.0 do Decreto-lei n.o
395, de 2,9 de aobril de 1008, autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da
D.epública, é composto de um Presidente e
de 8 (oito) Conselheiros, todos designados
por decreto.
Os Conselheiros serão:
11) um representante do Ministério da
Guerra;
2) um representante do Ministério da
Marinha;
3) um representante do MinistérIo da
Fazenda;
4) um representante do Ministério da
Agricultura;
5) um representante do Ministério da
Viação e Obras Públicas;
6) um representante do Ministério do
Traobalho, Indústria e Comércio;
7) um representante das organizações
de classe da Indústria;
8) um representante das organizações
de classe do Comércio.
Art. 2.° Para Presidente ou membro do
Conselho NaciOnal do Petróleo é necessário:
a) ser brasileiro nato, de notória competência e reputação ilibada, e maior de
trinta anos de idade;
,h) estar no gozo de seus direitos civis e
politicSJs;
c) não ter no momento da designação,
nem ter tido nos cinco anos precedentes,
interesses diretos ou indiretos em empresas
particulares, que se dediquem ou se hajam
dedicado à pesquisa, lavra, industrialização
ou comércio do petróleo e seus sub-produtos.
Art. 3.0 Os Conse}heiros, representantes
dos Ministérios, são escolhidos livremente
dentre os oficiais generais ou superiores do
serviço ativo, funcionários de alta categoria, membros do magistério superior ou
pessoas estra-nlhas ao funcionalismo públlco; os representantes das organizações de
classe são escofuldos de listas tríplices, uma
para a Indústria, outra para o Comércio,
feitas, respectiVamente, pela Confederação
Industrial do Brasil e pela Federação das
Associações Comerciais do Brasil.
Parágrafo único. O Presidente e os membros do Conselho Nacional do Petróleo, depositários da confiança do Presidente da
República, recebem a investidura em caráter de comissão, pelo prazo de três anos,
podendo ser substituídos ou reconduzido.s.
Art. 4.0 Tem o Conselho um Vice-presidente designado por decreto dentre os Conselheiros.

§ l.Q O provimento desses quadros farse-á, sempre que for conveniente, e à medida das necessidades, de preferência pela
transferência de funcionáriosrecnicos e administrativos pertencentes aos díversos quadros da administração pública.
§ 2.° O Conselho elaborará o respectivo
regimento interno, que submeterá à aprovação do Presidente da República.
§ 3.° OS órgãos técnicos e administrativos, a que se refere este artigo, deverão
grupar-se em três divisões, cada uma delas
diretamente subordinada a um dos membros da Comissão Executiva, cabendo ao
President,e a superintendência geral.
Art. 8.° O Conselho Nacional do Petróleo
reunír-se-á uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que o Presidente o
convocar, presente a maioria dos Conselheiros.
§ 11.° As deliberações do ConseI!ho serão
tomadas por maioria de votos, tendo o Presidente, além do voto próprio, o de desempate.
§ 2.0 Aos representantes dos Ministérios
da Guerra e da Marinha, isolada ou conjuntamente, caberá o direito de, sem declaração de motivos, recorrer, com efeito susipensivo, para o Presidente da :Repú:bUca, de
qual'quer decisão do Conselho que possa afetar a defesa ou a segurança militar do País.
Art. 9.0 Das decisões do Conselho Nacional do Petróleo caberá recurso para o Presidente da República, dentro dos prazos que
forem fixados pelo regimento.
Art. 10. Incumbe ao Conselho Nacional
do Petróleo:
a) autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive
a construção de oleodutos, a distrilbuição e
o comércio de petróleo e seus derivados no
território nacional;
b) autorizar a instalação de quaisquer
refinarias ou depósitos, decidindo de sua
localização, assim como da capacidade de
produção das refinarias, e da natureza e
. qualidade dos produtos de refinação;
c) estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos illteresses da economia nacional e cercando a indústria da refinação de petróleo de garantias capazes de
assegurar-lhe êxito, os limites, máximo e
mínimo, dos preços de venda. dos produtos

c) opinar sobre a constituição das reservas de zonas e áreas petrolíferas de que tràtam o art. 116 do Decreto-lei n.O 366, de
11 de abril de 1938, e o seu parágrafo
único;
f) autorizar e fiscallzar as operações financeiras das empresas constituidas, ou que
se constituirem, para a exploração da indústria da refinação do petróleo, importado
ou de produção nacional, qualquer que seja,
neste caso, a sua fonte de extração;
g) ,fiscalizar as operações mercantis de
ditas empresas, procedendo, sempre que julgar necessário, ao exame de sua escrituração contábil, a fim de colher elementos que
permitam a determinação ,exata do custo de
produção dos derivados;

h) organizar as normas gerais de contabilidade a serem adotadas pelas empresas
que explorem a indústria de. refinação, de
molde a facilitar os exames de que trata o
item anterior;
i) organizar e manter um serviço estatistico, tão completo quanto possível, de todas as operações relativas ao abastecimento
nacional do ,petróleo, inclusive dos preços de
venda do petróleo bruto e seus derivados no,
território nacional;
j) sugerir ao Governo as' medidas que julgar necesslÍ;rias à intensificação das pesquisas de petróleo no país e ao barateamento
dos hidrocarburetós fluídos em geral, quer
de produção nacional, quer importados;
k) propor medidas ao Governo no sentido de incentivar no país a indústria da
destilação de rochas betuminosas e pirobetuminosas e dos combustíveis fóssseis sólidos;
I) determinar dentre os sub-produtos de
distilação do petróleo aqueles que, de acordo com a presente lei, devam ser incluídos
no abastecimento nacional de petróleo;
m) verificar periodicamente o consumo
de hidrocarburetos solidos ou fluídos nas
diversas zonas do país, os estaques existentes, e fixar aos interess'ados as quotas que
poderão importar, dentro de prazos determinados, e bem assim a .dl.stribuição destas quotas pelos diferentes pontos de entrada no país;
.
n) esta.belecer os estoques mínimos de.
hidrocarburetos fluidos a serem permanentemente mantidos pelos importadores ou
refInadores, nos pontos do país que determinar, com Indicação a natureza e qualidade dos respectivos produtos;
o) propor a altel'ação dos impostos e taxas de qualquer natureza que gravem a indústria e o comércio do petróleo e seus subprodutos, ou a criação de novos impostos e
taxas.
Art. 11. Não será feita alteração alguma
dos impostos ou tax:as de qualquer natureza
que gravem a indústria e o comércio de
petróleo e seus sub-produtos, nem criados
novos onus fiscais nem a previa audiência
do Conselho Nacional do Petróleo.
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Art. 12. Nenhum compromisso internacional que afete o comércio ou a indústria
do petróleo e seus sub-produtos, será assumido pelo Governo sem a prévia audiência
do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 13. O Conselho Nacional do Petróleo realizará, por intermédio do órgão técnico, que for criado, os trabalhos oficiais de
pesquisa, das jazidas de petróleo e gases
naturais, 'bem como quando julgar conveniente, procederá à lavra e industrialização
dos respectivos produtos.
Parágrafo único. Para esse efeito, serão
oportunamente transferidos para o Conselho Nacional do Petróleo o pessoal técnico
e administrativo e o material, já-existentes,
destinados a esses trabalhos, bem como os
respectivos créditos orçamentários. Serão
consignadas, anualmente, no orçamento da
despesa, vel1bas especiais para o custeio e
.desenvolvimento desses serviços.
Art. 14. O Conselho Nacional do Petróleo fica autorizado a tomar todas as medi'das que julgar necessárias para assegurar o
fiel cumprimento das disposições contidas
nas leis e regulamentos realtivos à matéria,
podendo proceder à apreensão de mercadorias e ao fechamento de estabelecimentos e
instalações de qualquer gênero que se acharem em contravenção às ditas leis re.gulamentos, bem como a impor multas até o
máximo de 500:000$000 por infração, sem
prejuízo da ação penal que no caso couber.
Art. 15. Para ocorrer às despesas com a
execução do presente decreto-lei, fica criada a taxa de 3$000, por tonelada de petróleo
bruto, gasolina, querosene, óleo combus,tíveis e lubrificantes minerais e de quaisquer
outros sub-produtos do petróleo, a juízo do
COnselho Nacional do Petróleo, importados
ou produzidos no pais com matéria prima
estrangeira ou nacional.
I 1.0 A taxa referida neste artigo será
arrecadada, quanto à mercadoria importada,
nos respectivos despachos .aduaneiros e
quanto à produzida no pais, por meio de
guia às Reeebedorias Federais, Mesas de
Rendas ou Coletorias, tendo, em ambos os
casos, escrituração especial.
§ 2.0 O petróleo 'bruto importado ou de
produção nacional, seja qual for, neste caso,
a sua fonte de extração, quando utilizado
como matéria prima pelas refinarias nacionais, ficará isento da taxa criada neste
artigo.

Art. 16. As despesas com o Conselho Nacional do Pe'tróleo correrão por conta dos
créditos que lhe forem destinados no anexo
orçamentário das despesas ordinárias e em
outras leis de crédito, competindo ao mesmo Conselho submeter anualmente ao Presidente da República o orçamento das ver·bas necessárias ao seu funcionamento.

Parágrafo único. O Governo abrirá o
crédito necessário para ocorrer às despesas
com ,a instalação e o custeio do Conselho no
presente exercício financeiro.
Art. 17. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contário.
iRia de aJneiro, 7 de julho de 1938, 117.0
da Independência e 50.° da República.
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DEDRErr'O-LEI N,o 395,
DE 29 DE ABiRIL !DE 1983
Declara. de utilidade pública e regula.
a. importação, exportação, transporte,
distribuição e tlomércio de petróleo bruto e seus derivados, no territórío naeional, e bem assim a indústria da refinação de petróleo importado ou produzido
no país, e dá outras providências.
O Presidente da República, ouvido o Conselho Federal de Comércio Exterior, tendo
em vista os elevados interesses da segurança do país e da economia nacional, e usando
da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição Federal e, outrossim:
Considerando que o Código de Minas,
promulgado pelo decreto n.a 24.642, de 10
de julho de 1934, impôs ao proprietário das
minas e jazidas conhecidas a obrigação de
manUestá-las ao poder público, dentro de
prazos determinados, e que nenhuma jazido. de hldrocarbureto, líquido ou gasoso, de
valor industrial, foi manifestada e mandado. registrar na vigência dos mesmos prazos, resultando em eonseqüência que todas
essas jazidas, porventura existentes no território nacional, foram incorporadas ao patrimônio da Nação (Decreto-lei n. a 66, de
14 de dezembro de 1937 e 366, de 111 de abril
de 1938);
Considerando que o petróleo refinado
constitui a fonte principal de enel'gia para
a realização do transporte, especialmente
aéreo e rodoviário, serviço de utilidade pública nacional, indispensável à defesa militar e econômica do país;
Considerando a conveniência de ordem
econômica de prover à distribuição em todo
o território nacional do petróleo e seus derivados em condições de preço tão uniformes quanto possível:

I - capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos, em ações ordinárias, nominativas;
II - direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros natos, com participação obrigatória de empregados brasileiros, na proporção estabelecida pela legislação do país.
Parágrafo único. As empresas que atualmente exercem, no pais a indústría da refinação do petróleo, é concedido o prazo de
seis meses contados da data da publieação do presente decreto-lei, para que se
adaptem ao regímen nele estabelecido.
Art. 4.° Fica criado o Conselho Nacional
do Petróleo, constituído de brasileiros natos, designados pelo Presidente- da República, representando os Ministérios da
Guerra, Marinha, Fazenda, Agricultura,
Viação e Obras Públicas, Trabalho, J.ndústria e Comércio, assim como as organizações de classe da Indústria e do Comércio.
I 1.0 O Conselho, organismo autônomo,
subordinado diretamente ao !Presidente da'
República, será instalado dentro de sessenta
dias a contar da publicação deste decretoleI.
I 2.0 Ao Conselho Nacional de Petróleo,
cuja organização e respectivas atribuições
serão determinadas em deereto-lei, incumbirá executar as medidas estiqJuladas neste
decreto-lei, autorizar as operações financeiras das empresas; fiscalizá-las, bem como
as operações mercantis.
Art. 5.° Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de JaneIro, 29 de abril de 1!}38; 117.°
da Independência e 50.0 da República.

DECRETA:
Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o abastecimento nacional de petróleo.
lParágrafo únieo. Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a produção
a importação, o transporte, a distri!buiç~
e o comércio de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim a refinação de petróleo
importado ou de produção nacional, qualquer <!ue seja neste caso a sua fonte' de
extraçao.
Art. 2.0 Compete exclusivamente ao Governo Federal:
I - autorizar, regular e controlar a importação, a e~rtação, o transporte inclusive o. construção de oledutos a dÍstribuição e o comércio de petróleo e'seus derivados, no território nacIonal;
,II - autorizar a instalação de quaisquer
refinarias ou depósitos, decIdindo de sua 10calização, assim cemo da capacidade de
produção das refinarias, natureza e qualidade dos produtos refinados;
m - estabelecer, sempre qe julgar conveniente, na defesa dos interesses da economia naeional e cercando a Indústria de
refinação de petróleo de garantias capazes
de assegurar-lhe êxito, os limites máximo
e mínimo, dos preços de venda dós produtos refinados - importados em estado final
ou elagarado no país - tendo em vista
tanto quanto possível, a sua uniformidadé
em todo o território da República.
Art. 3.0 Fica nacIonalizada a indústria
da refinação do petróleo importado ou de
produção nacional, mediante a organização
das respectivas empresas nas seguintes bases:

IMENSAGEM N.o 1l>2, DE 1984,
DO PODER EXiElOUTIVO

iExcelentissimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Benhor
Ministro de Estado das Minas e Energia, o
anexo projeto de lei que "dá nova redação
ao art. 14 do Decreto-lei n.O 538, de 7 de
julho de 1938, que organiza o Conselho Na-'
clonal do Petróleo, define suas atribuições
e dá outras providências".
Brasília, 16 de abril de 1984. - .João Fipeiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 106, DE
112 DE JULHO DE 1i}83, DO SENHOiR.
MIiNlBTRO DE E5TADO DAS MINAS E
ENERGIA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De aeordo com o art. 14 do Decreto-lei n.O
538, de 7 de julho de 1938, o Conselho Nacional do Petróleo foi autorizado a impor,
aos infratores das normas relativas ao abastecimento nacional do petróleo, multas até
o máximo de 500:000$00O.
2. Tendo em vista o art. 9.0 da Lei n.O
4.537, de 16 de julho de 1964, referido valor
vem sendo corrigido monetariamente por
ato do Poder Executivo.
3. A fim de evitar a edição anual de
Decretos específicos sobre o assunto, as
multas previstas no Decreto n.O 4.071, de 12
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de maio de 1939, que regulamentou os Decretos-leis n.OS 395 e 538, respectivamente,
de 29 de abril e 7 de julho de 1938, foram
fixados em ORTN conforme o Decreto n.O
80.580, de 19 de outubro de 1977.
4. Atendendo a realidade atual, considera-se necessária, também, a alteração do
art. 14 do Decreto-lei n.O 538/38, de modo
que o valor ali ;previsto esteja sempre
atualizado.
5. Submeto, pois, a consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei,
para, se for o caso, ser submetido ao Congresso Nacional.
!Renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevado respeifio. - Cesar Cals, Ministro das Minas e Energia.
P.AiRlEOER DA COM!SSAO DE
OONST1T.UilIÇÃO E JUsr:mÇA
I - Relatório
A proposição em foco, oriunda da /Mensagem n.o 102/84, pretende dar nova redação ao art. 14 do Deereto-Iei n.o 538, de 7

de julho de 1938, para substituir o valor
na multa ali fixado em ORTN.
IEsclarece a Exposição de Motivos do Mf'nistro das ;MInas e Energia que o Decretolei citado previa a multa de quinhentos mil
réis aos infratores, sendo esse valor reajustado anualmente de acordo com o art. 9.°
da Lei n.O 4.537/64. iE finaliza proclamando:
"3. A fim de evitar a edição anual
de decretos específicos sobre o assunto, as multas previstas no Decreto n.o
4.071, de 12 de maio de 1939, que regulamentou os Decretos-leis n,os 300 e
538, respectivamente, de 20 de llibril e
7 de julho de 1938, foram fixados em
0RtI1N conforme o !Decreto n.o 80.580,
de 19 de outubro de 1977.
4. Atendendo à realidade atual,
considera-se necessária, também, a alteração do artigo 14 do !Decreto-lei n.o
538/38, de modo que o valor ali previsto esteja sempre atualizado."
t'l o relatório.
fi -

Voto do Relator

No aspecto constitucional importa examinar se a matéria encontra-se na competêncIa. legislativa da União, se é adequada à
iniciativa parlamentar e se existem restrições expressas à proposição.
Cotejados os dispositivos do projeto com
as normas básicas, verifica-se que o art. 8.°,
item )W['I, foi obedecido, quanto à competência legislativa da União; que o art. 56
confere legitimidade ao Deputado para iniciar a tramitação legislativa eis que, no
caso, não se encontram presentes as restrições dos arts. 57, 65 e 11-5, 1II; nenhum outro texto fundamental foi violado.
Pelo exposto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnlca legislativa
deste Projeto de Lei n.o 3.300/84.
sala da Comissão, 24 de maio de 1984. Osval1lo Melo, Relator.
J!II - Parecer da Conrlssão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião ordinâria de sua Turma elA", realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n,o 3.362/34,
nos termos do parecer dolEllelator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gorgônlo Neto, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência; José Tavares, Vice-Presidente; Antônio Dias, Armando Pinheíro, Bonifácio de Andrada, Dj alma Bessa, Ernani Satyro, José Burnett, Mârio Assad" Nlilson Gibson, Osvaldo Melo, Arnaldo
Maciel, Aluízio Campos, Brabo de Carvalho, Riaimundo Leite, Francisco Benjamin,
Gomes da Silva e Jorge Medauar.
Sala da Comissão, 24 de maio de 1984. Gorgônio Neto, Vice-Presidente, no exercicio da Presidência - Osva:ldo Melo, Relator.
PAIRffi)CER DA COMISSÃO DE
. MI'N:AS E ENiERJG'IA
I - Relatório
O Decreto-lei n.O 538, de li}38, estabelece, no seu 91rt. 14, a faculdade de imposição
de multas, pelo Conselho Nacional do Petróleo, no sentido de assegurar o fiel cumprimento das disposições referentes às suas
atribuições. No dispositivo, limita-se a
"500:000$00O" (quinhentos mil réis) o máximo de muItas por infração, sem prejuízo
da ação penal cabível.
Este valor histórico de quinhentos mil
réis vem sendo corrigido, monetariamente,
por ato do Poder Executivo, tendo em vista o art. 9.0 da Lei n.O 4.537. de 1964. Com
a finalidade de se evitar a edição de decretos anuais sobre o assunto, as multas referidas no Decreto n.O 4.071, de 1939, que
regulamentou o Decreto-lei n.O ~8, de 1938,
foram fixadas em 0'RfI1N pelo Decreto n.o
80 . 580, de 1977.
Propõe, neste momento, o Poder Executivo, que se estabeleça diretamente a alteração no art. 14 do Decreto-lei n.o 538, de
1938, "de modo que o valor ali previsto esteja sempre atualizado". Neste sentido,
aquele máximo de quinhentos mil réis seria atualizado para o máximo de 5.000 (cinco mil) vezes o valor atual das Obrigações
~ajustâveis do Tesouro Nacional - 0R1I1N,
vigente à época da aplicação da multa.
Na Comissão de COnstituição e Justiça é
a matéria considerada constitucional, ju.rídica e lavrada em boa técnica legislatIva,
nos termos do Parecer do IR.eIator, !Deputado Osvaldo Melo.
Nesta COmissão de Minas e Energia, cumpre-nos examinar o assunto segundo o enfoque determinado pelo art. 2a, § 11; do Regimento Interno da Câmara dos !Deputados.

Dentro da competência especifica desta
Comissão, não há qualquer implicação significativa na alteração proposta: deseja-se,
meramente, atualizar um valor monetário
que já não exibe qualquer significação, criando-se um mecanismo para que esta atualização ocorra, automaticamente, ao longo
do tempo. Fixando-se o valor da multa em
OIRTN, ao tempo em que se evita a superação de seu valor original pela avassaladora inflação brasileira, assegura-se a eficácia da lei, pela sua adequação aos valores existentes à época da infração.
Por isto, não vemos qualquer óbice à
aprovação da matéria em exame.
TI -

Voto do Relator

Somos pela aprovação do Projeto de Lei
n.o 3.362, de 1984, oriundo da Mensagem
n.o 1112, de 1984, do Poder Executívo.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1984.
- Emílio GaDo, Relator.
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Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em sua
reunião ordinária desta data, opinou unanimemente pela AprovaçÍÍiQ do Projeto de
Lei n.O 3.362/84 (Mensagem do Poder Executivo n.o 102/84), nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Emilio Ga110.
Estiveram presentes os Benhores Deputados: Prisco Viana, Presidente; Carlos
Eloy, Celso Sabóia, Cid Carvalho, Celso
Amaral, Evaldo Amaral, Félix Mendonça,
Genésio d.e Barros, Gonzaga Vasconceloo,
Fernando Bantana, Horácio Ortiz, João
Agripino, João Batista Fagundes, Marcelo
Cordeiro, Manoel Costa, Marcos Lima e Paulo MeIro.
Sala da Comissão. 17 de outubro de 1984.
- Prisco Viana, Presidente - Emílio GaDo,
Relator.
PARECF;R DA· COMISSÃO DE FINANÇAS
I -

Relatório

Com fundamento no art. 51 da COnstituição, o Senhór Presidente da República submete à apreciação do COngresso Nacional,
através da Mensagem n.o 102/84, o presente
projeto de lei, que "dá nova. redação ao art.
14 do Decreto-lei n.o 538, de 7 de julho de
1938, que organiza o Conselho Nacional do
Petróleo, define suas atribuições e dâ outras providências".
Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, César
Cals, esclarece:
"A fim de evitar a edição anual de
Decretos específicos sobre o assunto, as
multas previstas no Decreto n.o 4.071.
de 12 de maio de 1939, que regulamentou os Decretos-leis D.OS 395 e 538, respectivamente, de 29 de abril e 7 de julho de 1938, foram fixadoo em ORTN
confoi:me o Decreto n.o 80.580, de 19
de outubro de 1977.
Atendendo a realidade atual, considera-se necessária, também., a alteração do artigo 14 do Decreto-Iei n.o
538/38, de mOdO que o valor ali previsto
esteja sempre atuaIlzado."
A douta COmissão de Constituição e Justiça opinou, unanlmemente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, nos termos do parecer do'
Relator, Deputado Osvaldo Melo.
Na Comissão de Minas e Energia; a proposição foi aprovada, por unanimidade, de
acordo com o parecer do Relator, Deputado
EmlUo GaHo.
E o relatório.
11 -

Voto do Relator

O projeto sob exame assegura a eficácia
da lei, pela adequação aos valores existentes à época da infração. A alteração proposta no art. 14 do Decreto-Lei n.O 538/38
atualiza o va.lor das multas previstas no
Decreto n.o 4.071, de 12 de malo de 1939,
que regulamentou os Decretos-leis n.OS 395
e 538.
Diz o parágrafo único do projeto, que "o
produto da arrecadação das multas previstas neste artigo será recolhido à conta do
Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União".
Dessa forma, a proposição melhora a receita orçamentária da União, não existindo,
sob o aspecto financeiro, nada que desaoon-
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selhe seu acolhimento por este órgão técnico.
Ante o exposto, opino pela aprovação do
Projeto de Lei n.o 3.362, de 1984.
E o voto.
Sala da Comissão, 28 de novembro de
1984. - Ira,já Rodri~es, Relator.

m - Parecer

da Comissão

A COmissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela Aprova'ção do Projeto de Lei n.O 3.362/84, do Poder Executivo (Mensagem n.o 102/84), nos
termos do parecer do relator, Deputado Irajá Rodrigues.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de BorlJa, Vice-Presidentes;
Sérgio Cruz, José Carlos Fagundes, Renato
Johnsson, Luiz Baccarlni, Ibsen de Castro,
Nyder Barbosa, Luiz Sefalr, Walmor de Luca, Fernando Magalhães, Christóvam Chiaradia e Irajá Rodrigues.
Sala "Cia Comissão, 28 de novembro de 1984.
- Luiz Leal, Presidente - Ira.já R&drigues,
Relator.
PROJETO DE LEI N.o 3.809-A, DE 19.84
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 109/84
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma. Agrária - INCItA,
a alienar, mediante venda, os imóveis
urbanos que menciona, de sua propriedade; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e lustiça, pela eonstitueionaJidade, juridicidade, técnica legislativa c, no mérito, pela aprovação; e,
das Comissões de Agricultura e Política
Rural e de Finanças, pela aprovação.
(Projeto de Lei n.O 3.809, de 1984, a
que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacianal decreta:
Art. 1.0 Fica o Instituto Nactonal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
autorizado a alienar, mediante venda, os
-lleguintes imóveis urbanos, de sua propriedade:
I - Trinta e um lotes situados no Setor
de Habitação Individual Sul - SHI/Sul,
Brasília Distrito Federal, transcritos no Registro de Imóveis do 1.0 Ofício, no livro
3-AJ, a fls. 212/214, sob o n.o 29.611, adiante especificados: Lote 7 da QL 11/4, atual
QL 28, canj. 4, com área de 766,67m2 ; Lote 9
da QL 11/4, atual QL 28, conjunto 4, com
área de 733,33 m 2 ; Lote 2 da QL 11/7, atual
QL 28, conjunto 7, com área de 1.312,50 m 2 ;
lnte. 9 da QL 11/7, atual QL 28 conjunto 7,
com área de 733,33 m 2 ; Lote 8 da QL 11/8
atual QL 28 conjunto 8, com área. de
766,67 m 2 ; Lote 18 da QL 11/5, atua.l QL 28,
conjunto 5, com área de 1.032,81 m 2 ; Lote
10 da QL 11/8, atual QL 28, conjunto 8, com
área de 733,33m2 ; Lote 16 da QL 11/9, atual
QL 28, conjunto 9, com área de 633,33 m 2 ;
Lote 5 da QI 7/13, atual QI 2>1, conjunto 6,
com área de 8OO,OOm2 ; Lote 6 da QI 7/13,
atual QI, conjunto 6, com área de 8OO,OOm2 ;
Lote 24 da QI lO/I, a,tual QI 26, conjunto 3,
oom área de 540,00 m 2 ; Lote 13 da QI 10/3,
atual QI 26, conjunto 1, com área. de
776,00 m 2 é Lote 01 da QI 10/4, atual QI 26,
conjunto 4, com área de 776,OOm2 ; Lote 17
de. QI 10/4, atual QI 26, conjunto 4, com
.rea de 540,00 m 2 ; Lote 20 da QI 10/4, atual

QI 26, CO'Iljunto 4, com área de 1.320,00 m 2 ;
Lote 19 da QI 10/8, atual QI 26, conj.unto 7,
com área de l.320,OOm2 ; Lote 17 da. QI 10/9,
atual QI 26, conjunto 6, com área de
540,00 m 2 ; Lote 18 da QI 10/9, atual QI 26,
conjunto 6, com área de 540,OOm2 Lote 6
da QI 10/11, atual QI 26, conjunto 9" com
área de 776,00 m 2 ; Lote 9 da QI 1(}/11, atual
QI 26, conjunto 9, com área 776,00 m 2 ; Lote
18 da QI 10/11, atual QI 26, conjunto 9,
oam área. de 776,00 m 2 ; Lote 7 da QI 10/IS,
atual QI 26, conjunto 11, com área de
776,00 m 2 ; Lote 10 da. QI 10/13, atual QI/26,
conjunta 11, com área de 776,00 m 2 ; Lote 3
da QI 11/2, atual QI 28, conjunto 7, com
área de 776,00 m 2 ; Lote 5 da. QI 11/4, atual
QI 28, conjunto 6, com área de 776,00 m 2 ;
Lote 9 da QI 11/4, atual QI 28, conjunto '6,
com área de 776,00 m 2 ; Lote 6 da QI 11/6,
atual QI 28, conjunto lO, com área de
776,OOm:ié Lote 12 da QI 11/6, atual QI 28,
conjunto 10, com área de 776,00 m 2 ; Lote 7
da QI 11/7, atual QI 28, conjunto 8, com
área de 776,OOm2 ; Lote 17 da QI 11/7, atual
QI 28, conjunto 8, com área de 776,00 m 2 ;
e Lote 10 da QI 11/12, atual QI 28, conjunto
15,' com área de 776,00 m 2 •
II - Del'lenove lotes situados no sebor de
Habitação Individual Norte - SHI/NOTte,
Brasilla, Distrito Federal, transcritos no Registro de Imóveis do 2.0 Ofício, no livro 3-E,
a fls. 120, sob o n.O 4.630, adiante espec1flcados: Lote 9 da QL 1/5, llitUal QL 1, conjunto 5, com área de 633:,33 m 2 ; Lote 14 da
QL 1/6; atual QL1, conjunto 6, com área de
556,67 m 2 ; Lote 11 da QL 1/8, atual QL 1,
conjunto 8, com área de 600,00 m 2 ; Lote 9
da QL 3/5, atual QL 3, conjunto 5, com
área de 633,33 m 2 ; Lote 11 da QL 3/7, atual
QL 3, conjunto 7, com área de 600,00m2 ;
Lote 3 da QL 3/8, atual QL 3, conjunto 8,
com área de 733,33 m 2 ; Lote 16 da QL 3/8,
atual QL 3, conjunto 8, com área de
5i'3,33 m 2 Lote 16 da QL 5/2, atual QL 5
conjunto 2, com área de 533,33 m 2 ; Lote 4
da QL 5/4, atual QL 5. conjunto 4, com
área de 733,33m2 ; Lote 15 da QL 5/5, atual
QL 5, conjuntos, com área de 533,33 m 2 ;
Lote 18 da QL5/6, atual QL 5" conjunto 6,
com área de 847,92 m 2 ; Lote 4 da QL 517,
atual QL 5, conjunto 7, com área de
733,33 m 2 ; Lote 22 da QI 1/4, atual QI 1,
conjunto 7, com área de 540,OOm 2 ; Lote 08
da QI 1/S, atual QI 1, conjunto 8, com. área
de 776,00 m 2 ; Lote 12 da QI 1/8, atual QI I,
conjunto 2, com área de 776,00 m 2 ; Lote 14
da QI 111\, atual QI 1, conjunto 2, com área
de 776,00 m 2 ; Lote 4 da QI 3/2, atual QI 3,
conjunto 3, com área de 776,00 m 2 ; Lote 11
da QI 3/2, atual QI 3, conjunto 3, com
área de 54Il,OO m 2 ; e Lote 9 da QI 3/5, atuaI
QI 3, conjunto 5, com área de 776,00 m 2•
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua public~ão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
de
de 1984.
LEGISLAÇÁO ClTADA

LEI N.o 4.504, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e
dá. outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 31. li: o Instituto Brasileiro de Re
forma Agrária autorizado a:
I - firmar convênios com os EstadOB,
Municípios entidades públicas e privad86,

Dezembro de 1984

para financtamento, execução ou administração ctr>s planos regionais de Reforma
Agrária;
II - colocar 00 ,títulos da Dívida Agrária Nacional para. os fins desta Lei;
III - realizar operações financeiras ou
d'e compra e venda para os objetivos desta
Lei;
IV - praticar atos, tanto no contenclo5o
como no adnllnlstrtivo, inclusive os relativos à desapropriação :por interesse social
ou por utilidade ou necessidade públicas.

............................................
MENSAGEM N.o 190, DE 1004
DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Agricultura,
o anexo projeto de lei qUe "Autoriza. o Instituto Nacional .de Colonização e Reforma.
Agrária - INCRA a alienar, mediante venda, os imóveis urbanos que menciona., de
sua propriedade".
Brasilia, 13 'lie junho de 1984. Figueiredo.

.João

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 027, DE
5 DE JUNHO DE 1984, DO MINISTERIO
DA AGRICULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada.
consideração de Vossa Exoolência o incluso
anteprojeto de lei destinado a permitir ao
Instituto Na.ctonal de Colonização e Reforma Agrária - INeRA a. venda de 10teB urbanos de seu acervo patrimonial, situados
nos Setores de Habitações Norte e Sul, em'
Brasília - DF.
2. Não tem o INeRA interesse em manter tais imóveis sob o seu domínio, uma vez
que não lhe são úteis, além do que a alienação dos referidos bens propiciará a obtenção de Tecursos que melhor atendam
aos seus objetivos legais.
3. Acresce ainda qu~ não se cogitando,
no caso, de imóveis rurais, a alienação não
l".Ilcontra amparo na autorização constante,
do art. 31, item UI, do Estatuto da. Terra.
(Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964),
razão por que há necessidade de autorização legislativa.
4. Ante o exposto, encareço a V. Ex.ll. que
se digne encamínhar ao Congresso Nacional
o anexo anteprojeto de Lei.
Aproveito a opOTtunidade para renovar a
V. Ex.ll. os protestos do meu mais profunqo
respeito. - Nestor lost, Ministro <la Agricultura.
PARECER DA COMISSAO
DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório
Através da Mensagem n.o 190/84, o Presidente da. República enviou este proj.eto de
lei que a.utoriza o INCRA a alienar, mediante venda, trinta e um lotes no setor de
Habitação Individual Sul - SHI/Sul e del'le11ove lotes situados no Betor de Habitação Individuai Norte -- SHI/Norte, em Braailia., todos perfeitamente Individuados.

A Exposição de Motivos do Ministro da
Agricul,tura, que acompanha a Mensagem
presidencial, eselarece:
"Não ,tem o INCRA interesse em
manter tais imóveis sob o seu domínio,
uma vez que não lhe são úteis, além do
que a alienação dos referidas bens propiciará a obtenção de recursos que melhor atendam aos seus objetivos legais."
Jll o relatório.
11 -
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Voto do Rela.tor

O Presidente da República pode iniciar a
tramitação legislativa, em caso como o da
presente proposíção, eIs que encontra res,paldo no art. 56 da Constituição Federal
(iniciativa concorrente).
A atribuição é do Congresso Nacional,
com a. sanção do Presidente da República,
ex vi do art. 43, item VI do mesmo Diploma
Básico.
A màtéria é da competência legislativa
da União, por força do art. 8.0, item XVII,
alínea b.
O projeto guarda, ainda, conformidade
com as boas regras da técnica legislativa.
Versando matéria de direito civil, deve
este órgão Técnico pronunciar-se ;;obre o
mérito da proposição.
A inalienabilidade dos bens públicos só
deixa de existir quando houver expressa ·autorização legislativa (art. 67 e seguintes do
Código Civil). Essa tem sido a orientação a
ser observada por órgãos da Administração
Direta e por autarquias, conforme re1teradas manifestações da douta ConsultoriaGeral da República, expressas, dentre outras, nos Pareceres 525-H, 1-239 e L-007.
Os motivos alegados para a pretendida
venda são rawáveis e atendem aos interesses da Administração Pública.
Meu pronunciamento, pois, é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
Projeto de Lei n.o 3.809/84.
Sala da Comissão, 28 de agosto de 1984.
- VaImor Giava.rina, Relator.
l i - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justil}a, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n.o
3.809/84, nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gorgônio Neto, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência; Arrísio Vieira Lima, Armando Pinheiro, Bonifácio de andrada, Djalma Bessa, Gerson Peres, Guido
Moesch, Hamilton Xavier, Joacil Pereira,
JOl'ge Arbage, José Burnett, João Gllbert..o,
.Júlio Mal'tins, Nilson Gibson, Osvaldo Melo,
Brllibo de Carvalho, OtlÍ;vio Cesário, Aluizio
Campos, Arnaldo Maciel, Raimundo Leite,
Egidio Fel'lreira Lima, José Melo, Pimenta
da Veiga, José Genoino, Valmor GiavaTina,
celso Barros, Darcmo Ayres, Jorge Meoouar, Luiz Henrique e Nelson Morro.
Sllila da Comissão, 28 ode agosto de 1984.
_ Gorgônio Neto, Vice-Presidente, no exercicio da Presidência~ - Válmor Giavarina,
Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
AGRICULTURA E POLíTICA RURAL
I - Re1a.tório
O Chefe do Poder Executivo, através da
Mensagem n,o 190/84, submete à aprecia-

ção do Congresso Nacional, o Projeto de Lei
n.o 3.809, de 1984, que autoriza o INCRA a
vender os imóveis relacionados na proposição.
A Comissão de constituição e Justiça
aprovou brilhante parecer do nobre Deputado VaImor Giavarina favoráv.el ao Projeto 'Cuja "constituclonalidade, jUJ;!dlcidade
e boa técnica legislativa" foram reconhecidas, além de ter concluído, no mérito, por
sua a.provação.
11 - Voto do Relator
Os imóveis a serem vendidos não tem
destinação rural. O eficiente Ministro da
Agricultura Dr. Nestor Jost, em sua Exposição de Mo.tivo.s, diz:
"Não tem o INCRA interesse em manter
tais imóveis sob o seu domínio, uma vez
que não lhe são úteis, além do que a alienação dos referidos bens propiciará a
obtenção de recursos que melhor atendam
aos seus objetivos legais."
Diante o exposto opino pela aprovação do
Projeto de Lei n. o 3.809/84.
Saia da Comissão,
de setembro de 1984.
- Saramago Pinheiro.

m - iParecer da Comissão
A Comissão de Agricultum. e Política Rural, em sua reunião ordinâria do dia 26 de
setembro de 1984, opinou, unanimemente,
pela aprovação do Projeto de Lei n.O
3.809/84, (Mensagem n.O 190/84) do Poder
Executivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Saramago Pinheiro.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Ivo V:anderlinde, Presidente; Baramago Pinheiro, Relator; Harry Amorlm,
João Paganella, Maçao Tadano, Alcides
Lima, Iturival Naseímento, Sérgio Lomba,
Marcondes Pereira, Del Bosco Amaral, Reinhold Stephanes, José Mendonça de Morais,
Hélio Dantas, Jonas Pinheiro, Cardoso Alves, Fernando Gomes, Juarez Bernardes~
Oswaldo Trevisan, Aroldo Moletta, Geraldo
Fleming, Aldo Pinto, Juarez Batista, santinho Furtado, Fabiano Braga Côrtes e Celso Carvalho.
Sala da Comissão, 26 de setembro de 1984.
- Ivo Vanderlinde, PreSidente - Saramago
Pinheiro, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS
I - Relatório
Com fundamento no art. 51 da Constituição, S. Ex.a o Presidente da República
submeteu à elevada deliberação dos integrantes do Congresso Nacional - acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da AgricultlJI'la o presente projeto de lei que "autoriza o
J.nstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -.INCRA- a alienar, mediante
venda, as imóveis urbanos que menciona,
de sua proprie·é!a.de".
Na aludida Exposição de Motivos, expliclta o Ministro Nestor Jost:

"Não tem o INORA inte:resse em manter tais imóveis sob o seu dominio, uma
vez que não lhe são úteis, além do que
a alienação dos :referidos bens propiciará a obte;J.ção de recursos que melhoratendam aos seus objetivos legais.
Acresce ainda que, não se cogitando, no caso, de imóveis rurais, a aliena~ão não encontra. amparo na autorização constante do m. 31, item m,
do Estatuto da Terra (Lei n.a 4.504, de
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30 de novembro de 1964), razão por que
há necessidade de autorização legislativa."
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou, un·anímemente pela coIl8titucionalidade, jundicidade, técnica. legislativa.
e, no mérito, pela aprovação do projeto, nos
termos do parecer do relator, Deputado Valmor Giav:arina.
Na Com1Bsão de Agricultura e Politica Rural a proposição foi aprovada, por unanimidade, de acordo com o parecer do relator, Deputado Saramago Pínheiro.
1: o relatório.
11 -

Voto do Rela.tor

O projeto sob emme atende aos interesses da Administração Pública. Os recursos obtidos pelo INeRA com a. venda.
dos imóvels lhes serão de grande utilidade.
SOb o aspecto que nos cumpre opinar
nada vejo que poBiSa prejudicar as fin'anças
públicas.
Nessa conformidade, opino pela aprovação do Projeto de Lei n.o 3.809, de 1984.
Jll o voto.
Bala da Comissão, 19 de novembro de 1984.
- Irajá Rodrigues, Relator.
li -

Parecer da. Comissão

A Comissão de Flnoanç.as, em reunião ordínária realizada no dia 21 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei n.o 3.809/84 - do
Poder Executivo (Mensagem n.o 190/84) nos termos do parecer do relator, Sr. Deputado Irajá Rodrigues.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Bor,ba, Vice-Presidentes;
José DarIas Fagundes, Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen de castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães,
WalmOT de Luca, Irajá RodrIgues, Christóvam Chiaradia e Luiz serair.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 1984.
- Luiz Leal, Presidente - Irajá Rodrigues,
Rel'ator.
PROJETO DE LEI N.o 3.905-A, DE 1984
(Do POder Executivo)
Mensagem n. O 201/84
Altera a denominação dos Conselhos
Federal e Regionais de Técnicos de
Administração, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comi'3são de
Constituição e .Justiça, pela constitucionalidad'e, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação, com
emenda.
(Projeto de Lei n,o 3.905, de 1981, a
que se referem os pareceres,)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Conselho Federal de Técnicos
de Administração e os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração passam
a denominar-se Conselho Fed·eral de Administração e Conselhos Regionais de Administração, respectivamente.
Art. 2.0 Serão averbadas, à marg·em das
transcrições e inscrições nos Registros de
Imóveis, nas 'quais figurar os nomes do
Conselho Feder·al ou Conselho Regional de
Técnicos de Administração, as alteTações
dec:>rrentes desta Lei.
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Art. 3.0 A presente Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília,
de
de 1984.
MENSAGEM N.o 201, DE 1984
DO PODER EXECUTlVO
Excelentissimos senhores Membros do
COngresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Canstituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de MotivOS do Senhor
Ministro de Estado do Trabalho, o anexo
,projeto de lei que "Altera :a denominação
dos COnselhos Federal e Regionais de Técnieos de Administração, e dá outras providências".
Brasília. 26 de junho de 1984. - JOAO
FIGUEIREDO.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/N.o 009,
DE 28 DE MAIO DE W84, DO MINIS'rnRIO DO TRABALHO
Excelentissimo Senhor Presldente da Repiiblica:
Tenho ~ honra de submeter à superior
consideração de Vossa Excelência anteprojeto de lei, que altera a denominação dos
COnselhos Federal e Regionai<:; de Técnicos
de Administração e dá outras providências.
Considerou-se velha aspiração dos Bacharéis em Administração no sentido de
compatibilizar a denominação dos órgãos,
vez que o curso é de nível superior e a
palavra "técnico", constante do título, traz
idéia de que os profissionais sejam de 2."
grau.
Considerou-se, ainda, a tendência no
sentido de os Conselhos serem das ciências:
OJnselhos de Medicina, de Engenhlliria, de
Farmácia, de Economia e outros. As Ordens referem-se aos profissionais: Ordem
dos Advogllidos, dos Miísico8, etc.
Assim, 11 denominação de Conselhos de
Técnicos de Administração não se coaduna
com aquele principio.
Considerou-se, finalmente, o Parecer n.O
307/66 do Conselho Federal de Educação e
,a Resolução a/n, de 8 de julho de 1966, que
fixa o mínimo de conteúdo e duração do
curso de Administr.ação.
como se vê, o curso é de Administração,
que impõe a eliminação da. palawa técnico,
c;!a denominação do Órgão: Co~lho Federal e· Regionais de Administraçao.
Valho-me do ensejo para renovar perante Vossa. Excelência protestos do meu mais
profundo raspeito. - Mnrillo Ma.cedo.
PARECER DA COMISSãO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I -

!Relatório
Através da Mensagem D.o 201/84, o Exce-

lentíssimo senhor Presidente da Repiiblica
submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo. 51 da Constituição, aoompanhllido da Exposição de MotiVOlll n.o 009/84, do Senhor MinIstro de Estado do Trabalho, este Projeto de Lei que
altera a denominação dos Conselhos Federal e Regionais de Técnicos de Administração.
Argumenta o Senhor Ministro que o Curso
de Administração é de nível superior, mas
06 prof1s&onais são incorretamente intitu-
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lados "Técnicos de Administração", como
se tivessem sido graduados em curso de 2."
grau. É antiga a aspiração dessa categoria
profissional, no sentido de compatibilizar ,a
denominação dos órgãos de fiscalização da
profissão, cujo exercício foi regulMo pela
Lei n.O 4.769/65.
A proposição manda averbar nos lRegistros de Imóveis as alterações decorrentes.
11 - Voto do Relator
A União tem competência para legislar
sobre o exercicio, das profissões liberais (art.
8.0, item XVII, letra "r", da Constituição)
e o Presidente da Repiiblica te;m a faculdade da iniciativa das leis (a.rt. 56 da Constituição), inclusive no que se refere aos órgãos profissionais que exereem funções delegllidas de poder piiblico (art. 166, e seu
§ 1.0, da constituição).
Além disso, a União pode legislar sobre
registros públicos (art. 8.0, item XVII, alínea "c").
1: evidente a constitucionalidade e jurídicidade da proposição, vazllida em ,toda técnica legislativa.
Nos termos regimentais, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei D.O 3.905, de

1984.

Sal,a da Comissão, 28 de agosto de 1984.
- Arnaldo Maciel, Relator.

m - Parecer da Comis!!lão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidllide e técnica legislativa do projeto
de Lei n.o 3.905/84, nos termos do parecer
do Relator.
Estiveram pres,entes os Senhores Deputados: Gorgônio Neto, Vice-presidente, no
exercício da Presidência; Afrisio Vieira Lima, Armando Pinheiro, Bonifácio de Andrada, Djalma Bessa, Gerson Peres, Guido
Moesch, Hamilton Xavier, JOMil Pereira,
Jorge Arbage, José Burnett, João Gilberto,
Jiilio Martins, Ni1&ln Gibson, OSvaldo Melo,
Brabo de carvalho, Otávio cesário, Aluízio
Campos, Arnaldo Maciel, Raimundo Leite,
Egidio Ferreira Lima, José Melo, Pimenta
da Veíga, JoSé Genoíno, Valmor Giavarina,
Celso Ba!l.'l'os, Dareílio AYres, Jorge Medauar,
Luiz Henrique e Nelson Morro.
Sala da OJmissão, 28 de agosto de 1984.
- Gorgônio Neto, Vice-Presidente no exerCício da PresIdência - Arnaldo Maciel, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE
TRABALHO E LEGISLAÇÃO SOCIAL
I -

Relatório
Através da Mensagem n,o 201/84, o Presi-

dente da República. encaminhou este projeto
que estabelece a mudança de nome do Conselho Federal de Técnicos de Administração
e dos Conselhos Regionais de Técnicos de
Administração para, respectivamente, Conselho Federal de Administração e Conselhos
Regionais de Administração. Outrossim, estabelece que serão averbados, às margens
das transcrições e inscrições nos Registros
d,e Imóveis, nas quais figurar oS' nomes desses Conselhos, as alterações necessárias.
A Exposição de Motivos do Ministro do
Trabalho, que acompanha a Mensagem presidencial, esclarece:
"OJnsiderou-se velha aspiração dos
Bacharéis em Administração no sentido

compatilbílizar a denominação dos
'órgãos, vez que o curso é de nível superiore a palavra "técnico", constante do
tUn!o, traz idéia de que os profissionais
sej~>n de 2.° grau.
Considerou-se, ainda, a tendência no
sentido de os Conselhos serem das ciência.'l: Conselho de Medicina, de Engel1haria, de Farmácia, de Economia e ou,tros. As Ordens referem-se aos profissionais: Ordem dos Advogados, dos Miísicos, etc.
Assim, a denominação de Conselhos
de Técnicos de Administração não se
coaduna com aquele princípio."
A douta Comissão de OJnstituição e Justiça julgou o projeto constitucional, jurídico
e de boa técnica legislativa.
i:G: o relatório.

n -

Voto do Relator

Deve agora este órgão Técnico manifestar-se quanto ao mérito da proposição.
Preliminarmente, deve ser dito que a Exposição de Motivos encontra-se em ligeiro
choque com os termos do projeto quando
declara não se coadunar a denominação de
Conselhos de Técnicos de Administração
com o princípio de que os Conselhos seriam
de ciências enquanto as Ordens seriam de
profissionais. É que o projeto mantém o termo "Conselho", tanto a nivel federal quanto
regional.
Na realidade, o fulcro da modificação
pretendida é no sentido de que os Bacharéis em Administração não mais tenham os
Conselhos com a denominação de COnselho
de Técnicos de Administração, eis que essa
denominação traz a idêia de que os s'eus
profissionais sejam de 2.0 grau. Assim, a
mudança pretendida deve ser considerada
válida.
Mas, se a mudança ocorre com relação à
denominação dos Conselhos, por que não
efetivá-la, ainda, relativamente aos próprios
profissionais? Hoje, são eles denominados
Técnicos de Administração quando; dentro
do espírito que norteou a proposição em estudo, deveriam ser Administradores, apenas.
Ne&'le sentido, consta dos autos manifestação, que acolho, expendida pelo Presidente do OJnselho Federal de Técnicos de Administração.
Diante do exposto, voto pela aprovação
deste Projeto de Lei n.o 3.905, de 1984, com
a anexa Emenda.
Sala da Comissão,
Amadeu Geara, Relator.
EMENDA

AO PROJETO DE LEI N,o 3.905, DE 1984
Acrescente-se ao art. l.0 do projeto () seguinte parágrafo úníco:
"Ar·t. l.0
.
Parágrafo iínico. ]f: alterada, para
Administrador, a denominação da categoria profissional de Técnico de Administração."
Sala da Comissão,
Amadeu Gea.ra, Relator.
lJi[ Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho e Legislação Social, em reunião ordinária de sua Turma "B",
Jjealizada em 28-11-84, opinou,unanimemente, pela aprovação do Projeto de Lei n.o
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3.905, de 1984, nos termos da Emenda apresentada pelo Relator.
Estiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Dulci, Presidente, Amadeu Geara, Relator, sebastião Ataide, Ronaldo Canedo, Myrthes Bevllacqua, Francisco Amaral,
Nilson Gibson, Mário Assad, Nelson Wede'Idn, Mário de Oliveira, Re1nhold Stephanes,
Jorge Cury, Aurélio Peres e Osmar Leitão.
Sala das Sessões, 28 de n01'embro de 1984.
- Luiz Dulci, Presidente - Amadeu Geara,
Relator.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSAO
Acrescente-se ao art. 1.0 do Projeto o seguinte parágrafo único:
"Art. 1.°
.
Parágrafo único. lt alterada, para
Administrador, a denominação da categoria profl.ssional de Técnico de Administração."
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
-- Luiz Dulci, Presidente - Amadeu Geara,
'Relator.
PRlOBTO DE LEI N.O 4.125-B, DE 1984

Emendas do Senado ao Projeto de Lei
4.125-A, de 1984, que "retifica., sem
ônus, a Lei n,0 7.155, de 5 de dJezembro de 1983, que "estima. a Rooeita e
fixa a Despesa. da Unlio para o eocercicio financeiro de 1984".
(A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Dontas.)
O COngresso :N1acitnal decreta:
Art. 1.0 !Fica retificada, sem ônus,a Lei
n.O 7.155, de 5 d'e dezembro de 1983, que
"estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1984", no
seguinte:
0.0

ADENDO
2800 -

!Elncargos Gerais da União
2802

~iR.ecursos

sob supervisão
da Secretaria de Plan~
jamento da Presidência
da República.
2002.-1581oal'2.158O ~ ~ência
Financeira a entida.des atra~ do COnselho Nacional do
Berviço S o c i aI, coIllforme
iAdendo.
Onde se lê:

BRJASUA
Sociedade

DIS'I1RIIJI'O FEDlERJAL
BRlAB1IIJIlA.
Sociedade Espirita Vila da
Espera!l1ya. SEVIE (Sendo
250.000 para ABsistência SOcial)
Onde se lê:

250.000

250.000

p .AJRAifIBAJ

'TEEXlEJIlRA
A8SOclação de Proteção à Maternidade e à Infância de TeiJl:eira .. . . . .. . . . . . .. . . .. .. . ..

BRfEJIl!NIHO

.Msoclação de proteção à. Maternidade e à Infância de Brejinho (Sendo 2.000.000 para
Aissistência Social)
3.000.000
Onde se lê:
SAiO PAiULO
00'IU!Al

Centro de tAssistêncl:a Social
às Orlanças. Pobres - OASlOP
(Sendo 2150.000 para Assistência Social)
Leia-se:
oomrA
Centro de Assistência Social
às Orianças Pobres - OAISICIP
(Sendo 100.000 para Assistêntência SOcial)
..
CiOTM.
.Alssistência SOCial Santo Antônio (Sendo 250:000 para Assistência Social) .. . . . . . . . . . .

300.000

500.000

N.O 2
(Coresponde à Emenda n.o 2-OF)
Onde se lê:
DISTRITO FEDERAL
BRASíLIA

Centro de Ensino Unificado de
Brasília. - CEUB (Sendo .....
6OO.()O{) p/Bo!sas de EStudo)

600.000

Leia-se:
DISTRITO FEDERAL
BRASíLIA

Centro de Ensino Unificado de
Brwilia - CEUB (Sendo .....
300.000 'P/Bolsas de Estudo) "
Centro de Ativid'ades Artísticas
e Culturais Ido CEUB-IC:t\O
(Sendo 300.000 p/Bolsas de Estudo)
N.o 3

300.000

3oo.ôOO'

(Corresponde à Emenda n.o 3-CF)
SAO PAULO
COTIA
Centro de Assistênda Social às.
Crianças Pobres CABeP
(Sendo 250. 000 p/Assistência
Social)
.

250.000

2>50 •000

500.000:

Emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n.o 174, de 1984 (n.o 4.125/84"
na Casa de origem), que "retifica, sem·
ônus, a Lei n.O 7.155, de 5 de dezembro
de 1983, que estima a. Receita e fixa a. .
Despesa. da União para o exercíciO 'f1- '
nanceiro de 1984".

Ond'e se lê:

N.a J:

SAO PAimx>
, BAO PlAJUILO

(Corre8pünde à Emenda; n.o l-CF)'

Ginásio Rainha da Paz (mantido por: Sociedade de Educação e Cultura - São Paulo SP) (Sendo 2.000.00 para BoIsasde EStudo)
2.000.000
lJeia-se:
BAO PiAm.<>

ANALAiNIDtA

SAJm'O AJN1I'ONi1lO 00 PIlNlHAIL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal (Sendo
400.000 para Assistência Social)
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Onde se lê:

BAO P.AIULO

Prefeitura Municipal de Analândia (Sendo 500.000 para ,Assistência Social)

DT:S'I1RilII'O :FE:DlElML

Espirita Vila da
:Espera~a SJWE (Sendo
150.000 para .A!slstêncla Social) (sendo 100.000 para iBoIsas de Estudo)
Leia-se:

Leia-se:
P.MMmA!
TEI!XiEIDRA
Associação de Proteção à Maternidade, à Infânda e à Velhice de Teixeira
300.000
Onde se lê:
P!ElRNiAMJB'UOO
BHJElJlJJNiHO
.Msoclação de Proteção à Maternidadee à InfânIia de Brejinho (Sendo 2.000.000 para
Bolsas. de Estudo)
3.000.000
Leia-se:
BERNM.mUCO
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500.000

Onde se lê:
DISI'RITO FEDERAL
BRASíLIA

Sociedade Espírita Vila da Esperança - SEVE (sendo ....
150.000 p/Assistência SOCial)
'(Sendo 100.000 p/BOlsas de Estudo)
.

250.000,

Leia-se:
DIS'I1RITO FEDERAL
BRASíLIA

400.000

SAOPAUU>
Instituto Maekenzie (sendo
500.000 para. Bolsas de Estudo)
500.000
'l'AUBAII1l!l
!Escola de Engenharia de Taubaté (sendo 600.000 para Bolsas de Estudo) ..... . . . . . . . .
600.000
.Art. 2.° IEsta Lei entra. em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 !Revogam-se as disposições em
contrário.
Câmara. dos !Deputados, em 24 de outubro de 1984.

Sociedade Espirita Vila da Esperança - SEVE (sendo ....
250.000 p/Assistência Social)

250.000

Le~a-oo:

SAo PAULO
COT]A

Centro de .Ass:lBtência Social
às Orianças Pobres - CASCP
(sendo 100.000 p/AssL'>tência
Social)
.

250.000

COTIA

Assistência Social Santo antônio (Sendo 250.000 p/Assistência Social)
.

250.000
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N.O 4
(Corresponde à Emenda n.O 4-CF)
Onde se lê:

MO PAULO
LAVRINHAS
Santa Casa de Misericórdia de
LavrinhaiS ou Irmandade de
Santa Casa de Lavrinhas
300.000
Leia-se:
MO PAl.iU)
LAVRINHA.S
Prefeitura Municipal de Lavrinhas (Sendo 300.000 p/AssistêncIa Social)
300.000
N.o 5
(Corresponde à Emenda n.o 5-CF)
Onde se lê:
MO PAULO
MO PAULO
Movimento de AssistêncIa aos
Encarregados do Estado de
São Paulo (Sendo 280.ooD p/
Assistência Social
380.000
Lela-se:
MO PAULO
SAO PAULO
Movimento de Assistência ·aos
Encarregados do Estllido de
São PauJk) (Sendo 280.000 p/
AssistêncIa Social)
380.000
Senado Federal, 4 de dezembro de 1984. Moacyr Dalla., Presidente.
SINOPSE

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 174, DE 1984
(N.o 4.125, de 1984 na CD)
"RetIfica, sem ônus, a Lei n.O 7.155,
de 5 de dezembro de 1983, que "estima
a Receita e fixa a Despesa. da União
para. o exercício financeiro de 1984".
Em 25-10-84, é lido e publicado no DCN
(Seção ll) de 26-lO-84. Distribuído às Comissões de Con.stituição e Justiça e de Finanças.
Em 30-11-84, foram lidos os seguintes pareceres:
N.o 874/84, da Comissão de Constituição
e Justiça, relatado pelo Sr. Senador Passos
Pôrto. pela aprovação do projeto por ser
constitucional e juridico;
N.o 875/84, da Comissão de Finanças, :relatado pelo sr. Senllidor Passos pôrto. pela
·aprovação do projeto com as Emendas de
nPs 1 a 5/84.
Em 3-12-84. é incluído em Ordem do D1a
para discussão em turno único.
Em 3-12-84, é .aprovllido com as Emendas
de n.os 1 a '5-CF. A Comissão de Redação.
pa:ra apresentar a redação final.
Em 3-12-84, foi lido o Parecer n,o 904/84,
da Comissão de Rooação. relatado :pelo Senhor Se-nador Almir Pinto.
Em 3-12-84, é aprovada a :redação final.
nos termos do Requerimento n.O 385/84, do
sr. Senllidor Martins Filho.
A Câmara dos Deputllidos com o Ofício
Ifl,o SMIN.o 479, de 4-12-84
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PROJETO DE LEI N.o 4.4~1-A, DE 1984
(Do Poder Executivo)
Mensagem N.o 354/84
Concede pensão especial a Clodomiro
hlácio Xavier, ex-Cabo do Exército, e
dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação.
(Projeto de Lei n.o 4.421, de 1984, a
que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional 1ieereta:
Art. 1.0 J!: concedida fi, Clodomiro Ignácio Xavier, ex-cabo do Exército, filho de
Francisco Ignácio Xavi.er e Adeolina Marques Xavier, pensão especial mensal correspondente à deixada por um Cabo engajado das Forças Armadas, na forma dom.
15 da Lei n.o li. 765, de 4 1ie maio de 1960.
Art. 2.° O benefício instituído por esta
Lei é intransferivel e inacumulável com
quaisquer rendimentos recebidos dos cofres
públicos, inclusive pensão previdenciária,
ressalvado o direIto de opção, e extinguirse-á com a morte do beneficiário.
Art. 3.0 As despesas decorrentes da eXecução desta Lei correrão à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos
sob a Supervisão do- Ministério- da Fazenda.
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revoga1ias as disposições
em contrário.
Brasília,
d,e
de 1984.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.o 3'.765, DE 4 DE MAIO DE 1930

Dispõe sobre as Pensões Militares.
CAP.1TULO l1V
Das Pensões
Art. 15. A pensão militar corresponde,
em geral, a 20 (vinte) vezes fi, contribuição
e será paga mensalmente aos beneficiários.

MENSAGEM N.o 354 DE 1984,
DO PODER EXEOU'I'tVo

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Clodomiro Ignácio Xavie:rt, ex-Cabo do
Exército, prestou por muítos anos trabalhos
de demarcação das fronteiras do nosso PaÍS
com as Repúblicas da Argentina, do Paraguai e do- uruguai.
V.erificou praça no mês de maio de 1921,
tendo sido durante o tempo em que serviu
no Exército distinguido com inúmeros elogios.
Licenciado do Exército, sem nenhum amparo, defrontou-se com as maiores dificuldades para manter-se.
Hoje, octogenário, percebendo unicamente
a pensão concedida pelo INPS aos maiores
de 70 anos de idade, com valor igual à metade do salário mínimo, ;passa as maiores
privações.
Para assegurar alguma, tranqüilidade no
final da existência desse velho soldado, resolvi ampará-lo com uma pensão especial
correspondente ao valor do beneficio a que
faz jus um cabo engajado das Forças Armadas.
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Isto posto, nos termos do art. 51 da COnstituição Fed.eral. tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências o anexo projeto de lei.
Brasília. 2 de outubro de 1984. - JOAO
FIGUEIREDO.
PARECER DA COMISSAO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I - Relatório
Através da Men.sagem n.o 354/84, o Presidente da República enviou ao Parlamento
este Projeto que concede a Olodomiro Ignácio Xavier, ex-Oabo do Exército, pensão especial mensal correspondente à deixllida por
um Cabo engajado das Forças Armadas.
Esse benefício é intransferível com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á
com a morte do beneficiário. As despesas
correrão à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão
do Ministério da Fazenda.
Na Mensagem presidencial é dito:
"Clodomiro Ignácio- Xavier, ex-Cabo
do Exército, prestou por muitos anos
trabalhos de demarcaç.âo das fronteiras do nosso PaÍS com as das R.epúblicas da Argentina, do Paraguai e do
Uruguai.
Verificou praça no mês de maio de
1921, tendo sido durante o tempo em
que serviu no Exército distinguido com
inúmeros elogios.
Licenciado do Exército, sem nenhum
amparo, defrontou-se com as maiores
dificuldades para manter-se.
Hoje, octogenário, percebendo unicamente a pensão concedida pelo INPS
aos maiores de 70 anos de idade, com
valor igual à. metade do salário minimo,
passa as maiores privações."
llJ o relatório.

11 - Voto do Relatltr
Na forma regimental, cumpre-nos dizer
da constitucIonalldade, juridlcidade e técnica legislativa (§ 4.° do art. 28).
A competência da União para legislar
está inscrita na alinea c do inciso XVII do
art. 8.0 da Lei Maior, enquanto o poder de
iniciativa está respaldado pelo art. 57 do
mresmo Texto, eis que não BMico.
A atribuição é do Congresso Nacional,
com a apreciação presidencial (art. 43), a
ser e:x;ercida através de lei ordinária <art.
46, inciso m).
A nasso ver, o Projeto de Lei n.o 4.421/84,
deve ser considerado constitucional, juridico
e lavrado em boa técnica legislativa.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 1984.
- Guido Moesch, 'Relator.
m - Parecer da Comissão
A Comissão de Con.stituição e Justiça, em
reunião pl.enária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei n.a 4.421/84, nos termos do parecer
do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Tavares, Vice-:Presidente, no
exercício da Presidência, Leorne Belém, Presidente, Gerson P,eres, Hamilton xavier,
Guido Moesch, Jairo Magalhães, Joaci! Pereira, OSvaldo Melo, Nilson Gibson, Aluizio
Campos, Amadeu Geara, Arnaldo Maciel,
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Djalma Falcão, Egídio Ferreira Lima, João
Gilberto, Plínio Martins, Raimundo Leite,
Raymundo Asfora, José Genoíno, Ronaldo
Canedo, Valmor Giavarina, Francisco. Amaral, Márcio Macedo, Jorge Medauar, José
Mendonça de Morais, Tobias Alves e Wagner
Lago.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 1984.
- Jo!lé Tavares, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Guido Moeseh, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
I - Relatório
O Senhor Presidente da República, com
fundamento no art. 51 da Constituição, enviou ao Congresso Nacional projeto de lei
que concede pensão especial a Clodomiro
r,gnácio Xavier, ex-cabo do Exército, correspondente à que faz jus um Cabo engajado das Forças Armadas, na forma do art.
15 da Lei n.O 3.765, de 4 de maio de 1960.
A Mensagem Presidencial diz que:
"Hoje, octogenário, percebendo unicamente a pensão concedida pelo INPS
aos maiores de 70 anos de idade, com
valor igual à metade do salário mínimo, passa as maiores privações.
Para assegurar alguma tranqüilidade no final da existência desse velho
soldado, resolvi ampará-lo com uma
pensão 'especial correspond,ente ao valor
do beneficio a que faz jus um cabo engaj ado das Forças Armadas".
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, nos termos do parec·er do
relator, Deputado Guido Moesch.
l!: o relatório.

11- Voto do Relator
A pensão pretendida, com a presente proposição, é mais do que justa.
Prevê o art. 3.0 do projeto:
"As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão à conta de Encargos
Previdenciárias da União - Recursos
sdb a Supervisão do Ministério da Fazenda."
Sua transformação em lei, portanto, não
irá provocar qualquer reflexo negativo nas
finanças públicas.
Por conseguinte, manifesto-me pela aprovação do Proj·eto n.O 4.421/84.
l!: o meu voto.

Sala da Comissão, 27 de novembro de
José Carlos Fagundes, Relator.

1984. -

lU -

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela aprovação do ProJeto de Lei n,o 4.421/84 - do
Poder Executivo (Mensagem n.o 354/84) nos termos do parecer do relator, Deputauo
José Carlos Fagundes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Leal, Presidente, Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes, Sérgio Cruz, J1asé carlos F1agundes, Renato
Johnsson, Luiz Baccarini, Ibsen de Castro,
Nyder Barbosa, Luiz sefair, Walmor de Lu-
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ca, Fernando Magalhães, Christóvam Chiaradia e Irajá Rodrigues.
Sala da Comissão, 28 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Pr,esidente - José Carlos Fagundes, Relator.
PROJETO DE LEI N.o 4.503-A, DE 1984
(Do poder Executivo)
Mensagem n.o 366/84
Concede pensão especial a Zilda de
Carvalho Spíndola; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação.
(Projeto de Lei n.o 4.503, de 1984, a
que se referem os pareceres,)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 l!: concedida a Zilda de Carvalho Spíndola uma pensão especial, mensal
e vitalícia, correspondente ,a cinco vezes o
valor ,do salário mínimo vigente no Pais.
Parágrafo único. A pensão de que trata
estie artigo não se transmitirá a descendentes ou eventuais herdeiros da beneficiária.
Art. 2.° A despes.a decorrente desta Lei
correrá à conta de Encargos Previdenciários
da União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.
Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
de
de 1984.
Brasília,
MENSAGEM N.<> 366, DE 1984
DO PODER EXECUTIVO
Excelentissimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à eíevooa deli. beração de VOSSaB Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos senhores
Ministros de Estado da Previdência e Assistência SOcial, da Educação e Cultura e
Chefe da Secl'etaria de Planejamento da
Presidência da República, o anexo projeto
de lei que "concede pensão especial a Zilda
de Carvalho Spíndola".
Brasília, 15 de outubro de 1984. - João
Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N,o 29, DE 11
DE OUTUBRO DE 1984, DOS SENHORES
MINISTROS DE ESTADO DA PREVID:H:NCIA 15 ASSIST:H:NCIA SOCIAL, DA EDUCAçA0 E CULTURA E DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo
anteprojeto de liei concedendo pensão' especial vitalicia ,a Zilda de Carvalho SpindoIa, nacionalmente conhecida como Aracy
Cortes, notável atriz e intérprete da música popular brasileira.
O beneficio será mensal e terá caráter
vitalício, devendo corresponder a cinco vezes o valor do salário mínimo vigente no
País, e o respectivo custeio correrá à conta
de dotação de Encargos Previdenciários da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
A medida Se justifica como homenagem
aos meios artísticos brasileiros, na pessoa
de uma de suas grandes expressões que,
já octogenária, está·a merecer iniciativa que

lhe testemunhará apreço e propiciará efetivo amparo financeiro.
Do ponto de vista jurídico, impõe-se a
adoção de medid:a legislativa específica, em
virtude die não se enquadrar a situação da
referida artista nos requisitos exigidos pela
legislação previdenciária em vigor.
Certos da compreensão e sensibilida:de de
Vossa Excelênci.a, sempre d'emonstradas,
apresentamOS' os protestos do nosso mais
profundo respeito. Jarbas Gonçalves
Passarinho, Ministro da Previdência e Assistência SOcial - Esther de Figueiredo Ferraz,
Ministra da Educação e Cultura - Ernane
Galvêas, Ministro da Fazenda.
PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I -

Relatório

Através da Mensagem n.o 366/84 o Presidente da República enviou esta proposiçãoque tem por objetivo conceder a Zilda
de Carvalho Spindo}a (nacionalmente conhecida como Aracy Cortes) uma pensão
especial, mensal e vitalicia, {lorrespondente
a cinco salários mínimos, que não se tr.M1Smitirá a descendentes ou herdeiros, correndo as despesas à conta de EncargOS' Previdênciários da União - Recursos sob a sup·ervisão do Ministério da Fazenda.
Esclarece a Exposição de Motivos:
"A medida se justifica {lomo homenagem aos meios artísticos brasileiros,
na pessoa de uma de suas grandes expIlessóes que, já octogenária, está ao merecer iniciativa que lhe testemunhará.
apreço e propiciará efetivo amparo financeiro."
:ÉJ o relatório.
11 - Voto do Relator
Nada existe que possa impedir a tramitação deste projeto, eis que foram obedecidos os mandamentos fundamentais quanto:
- à competência da União para legislar
(art. 8.°, item XVII, alínea "c");
- à atribuição do Congresso (art. 43,
caput) ;
-ao processo legislativo (art. 46, item
lII) e
- à legitimidade da iniciativa concorrente (art. 56), que não sofre restrição de
exclusividade.
A técnica legislativa utilizada é correta.
Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicídade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei n.O 4.503, de 1984.
Sala da comissão, 30 de outubro de 1984.
- Nilson Gibson, Relator.

m - Pareeer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária ·realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de
Lei n.o 4.503/84, nos termos do parecer db
relator.
Estiv-eram presentes os senhores Deputados: Leorne Belém, Presidente, Gorgônio
Neto, Vice-Presidente, Afrísio Vieira Lima,
Djalma Bessa, Ernani Satyro, Hamilton Xavier, Gerson Peres, Jorge Airbage, Nilson
Gibson, Osvaldo Melo, Brabo de Carvalho,
Djalma Falcão, Egídio Ferreira Lima, JoãoGilberto, JOS'é :Melo, Pimenta da Veiga, Rai-
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'mundo Leite, Matheus Schmidt, José Ge,noino, Arthur Virgillo Neto, Francisco Am1l.ral, Jorge Medauar, Tobi'3.S Alves, Nadyr
Rossetti e Wagner Lago.
Sala da Comissão, 31> de outubro de 1984.
- Leorne Belém, Presidente - Nilson
Gibson, Relator.
PARECER DA COMISSAO DE FINANÇas

I -

Relatório

Com fundamento no art. 51 da Constituição, S. Ex.a o Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o
presentejJrojeto, que concede pensão especial a -Zilda de Caxvalho Spíndola, correspondente a cinco salários mínimos.
Na Exposição de Motivos dos senhores
Ministros de Esta,do da Previdência e assistência Social, da Educação e Cultura e
'Chefe da secretaria de Planejamento da
Presidência da República, ficou consignado:
"O beneficio será mensal e terá caráter vitalicio, devendo corresponder a
cinco vezes o valOr do salário mínimo
vigente no País, e o TespectiVO custeio
correrá à conta de dotação de Encargos
Previdenciários da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
A medida se justifica como homenagemaos meios artlsticos brasileiros, na
pessoa de uma de suas grandes expressões que, já octogenária, está a merecer
iniciativa que lhe tsetemunhará apreço
e propiciará efetivo amparo financeiro".
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou, unanimemente, pela constitucionaIldade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, nos te,rmos do parecer do
relator, Deputado Nilson Gibson.

:Ir: o relatório.

n - Voto do Relator
Aracy Cortes, notável atriz e intérprete
da música popular :brasileira faz jus ao benefício que o projeto lhe concede. Concordo
plenamente com a medida proposta, principalmente por homenagear os meios artísticos bra.illeiros.
O art. 2.0 da proposição diz que a despesa decorrente desta Lei correrá à conta
de EncargQS Previdenciários da União Recursos sob a Supervi:3ão do Ministéxio da
Fazenda.
Ante o exposto, sob o aspecto financeiro,
opino pela aprovação do Projeto de Lei n.o
4.503, de 1984.
,:Ir: o voto.
Sala d'a Comissão, 27 de novembro de 1984.
'- José Carlos Fagun'tles, Relator.

m - Pal"eeer da. Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião orillnária realizada no dia 28 de novembro de
1984, opinou, unanimemente, pela Aprovação do Projeto de Lei Do.o 4.503/84 - do
Poder Executivo (Mensagem n.O 366/84) l10S termos do parecer do relator, Deputado
José Carlos iFagundes.
Estiveram presentes os senhores Deputados Luiz Leal, Presidente, Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes, Sérgio Cruz, JOSé Carlos Fagundes, Renato
Johnsson, Luiz Baccarínl, Ibseh de Castro,
N1der Barbosa, Luiz Befair, Walmor de Lu-
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ca, Fernando Magalhães, CriStóvam Chiaradia e Irajá Rodrigues.
Sala da. ComlBsão, 28 de novembro de
1984. - Luiz Leal, Presidente - .José carlos Fagundes, Relator.
PROJETO DE LEI VOMPLEMENTAR
N.o 239, DE 1984,
(Do Sr. Clarck Platon)
Retifica limites do Território Federal
do Amapá.
(As Comissões de Constituição e Justiça, do Interior e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A alínea "a" do art. 1.0 do Decreto-lei n.O 6.550, de 31 de maio de 1944,
passa a viger com a seguinte redação:
"art. 1.° •.••................••......
a) Território Federal do Amapá - a
Noroeste e Norte, a linha de limites
com as Guinas Holandesa e Francesa.;
- a Nordeste e Leste, com o OCeano
Atlântico (incluindo as linhas litorâneas de Maracá, da Onça e outras); a
Sudeste e Sul, o talvegue do Canal do
Norte, (incluindo o Arquipélago de
Bailique - ilhas de Bailique, do Jaburu,
do Brigue Curuá, do Franco, dos Ma.rtnheiros e outras menores) - e uma
linha no braço do Norte do Rio Amazonas que acompanhe o Alinhamento
geral da margem continental (excluindo a maior parte das ilhas deste braço
e incluindo apenas as muito próximas
do continente, no alinhamento das terras marginais, como as ilhas Pedreira,
Santa;na, dos iPeriquitos e outras menores) até a foz do Rio paru; - a sudoeste e Oeste, O Rio Paru de sua foz, à
margem esquerda do Rio Amazonas, até
a sua nascente principM na Serra de

"TUMUCUMAQUE".

Art. 2.0 O Estado do Pará alterará o
quadro territorial vigente a fim de excluir
a área retirada à sua jurisdição pela presente lei.
Art. 3.0 A União compensará o Estado do
Pará pela perda do patrimônio, pertencente àquela Unidade da Federação, que for
incorporado ao Território Federal do Amapá.
Art.4,o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder nova organização política
e administrativa dos municipios do Território Federal do Amapá.
Art. 5.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua pu.blicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
.Justificação
A área à margem esquerda do Rio amazonas principalmente do Baixo Amazonas,
constitui, hoje, região estrllitégica, sem dúvida. Grupos econômicos, inclusive multinaeIonros, vêm pesqui:3ando e aí se implantando, através de ação privada, para o
aproveitamento das nossas· riquezas m1nerai:3. Ea escassez de matérias-primas no
mercado internacional fez ampliar-se ainda mais, o interesse pelo controle deste potencial.
O favorecimento à ocupação desta região
se deu com a criação de economias externas pelo Estado, representadas, principalmente pela abertura de estradas, vias de
acesso e de penetração e, no campo financeiro, pela eancessão de incentivos fi:3caiB.
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Os grupos econômicos que, à margem esquerda do rio Amazonas, se instalam" atN.vés de empresas extrativas, adquirem terras, direta ou indiretamente e pa'SSam a
atuar diretamente na economia regional,
modificando os sistemas de produção exis<tentes, influenciando na cultura, no nível
de emprego e até na (J'l'ganIzação social da.
comunidade. Mas não há. dúvida de que o
processo civilizador decorrente, é válido,
desde que orientado mclonalmente.
A ação do Estado se fez presente com intensidade nesta região em decorr-ência, mais
preci:3amente, com a criação do GEBAM,
através do Decreto n.o 84.516, de 28 de fevereiro de 1980. Os objetivos deste grupo
estão contidos no art. 1.0 do referido Decreto:
"ATt. 1.0 :Ir: criado o Grupo Exec1lJtivo
para a Região da Baixo Amazonas GEBAM, com a finalidade de coordenar
as ações do fortalecimento da presença
do Governo Federal na margem esquerda do Baixo Amazonas, acompanhar os
proj1etos de desenvolvimento e colonização naquela região, bem como propor
medidas para a solução de seus problemas fundiários."
A área de atuação do GEBAM compreende
exatamente os Municípios de AImerim (na
Estado do Pará) 'e Mazagáo (no Território
Federal do Amapá), conforme Decreto n.o
84.516, de 28-2-80 (art. 1.0 , parágrafo único).
Tendo ,em vista 'porém. a crescente importância que vem assumindo a ação dos
grupos privados no desenvolvimento sócioeconômico desta região, necessário se faz
intemificar aí a ação do Poder Público,
principalmente naquela faixa que consideramos hoje estratégica: a área localizada
entre os cursos d'água Jari e Paru.
A ação do Governo na ár,ea entre os rios
Jari e Paru visaria, fundamentalmente:
- a integração espacial e econômica desta região;
- o fortaltecimento dos núcleos urbanos
aí exi:3tentes;
- a agilização dos processos de discriminaç.ão, de marcação e regularização das
terras, de modo a promover sua ocupação
produtiva;
- o estabelecImento de uma base admini:3trativa e i.ru:ltitucional do Poder Público
nesta ártea.
E, tendo em vi:3ta o. baixo grau de integração desta região - entre a rio Paro e o
rio Jari - à economia do Estado do Pará
ao qual pertence, nada maiB recomendá.vel
do que incorporar esta faixa de terra ao
Território Federal do Amapá, que já conta
com a base administrativa. indispensável e
por razões inerentes à ecanomiapolítica da
região.
A vas:ta extensão territorial do Pará impede uma atuação efetiva do Governo daquele Estado em todos os setores de atividades e em toda a extensão daquela unidade da Federaçãp. O efeito multiplicador de
intervenção governamental se daria com
resultados mais produtivos se emanados do
Governo do Território Federal do Amapá,
que se prepara para ser Estado e assim se
fortaleceria economicamente. Riquezas e
potencialidades da faixa entre os rios Paru
e Jari continuam inexplorados, e as exploradas dizem de multo perto à economia
amapaense, nos seus l"eflexos não só de ordem econômica, mas sobretudo social.
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Os interesses comUIlB entre esta região e
o atual 'I1errItórlo Federal do Amapá propIciaria uma ocupação mais racional daquela área, através da maior presença do
Governo do Território e futuro Es·tado do
Amapá, redirecIonando todos os recursos
fiscais, financeiros e creditícios para o desenvolvimento de atividades produtivas naquela região, 'COnsolidando, ,assim, a economia do E8tado qUie já se anuncia próximo.
Dada a relevância da proposta, esperamos contar com o apoio dos nobres Parlamentares na sua aprovação.
Sala das sessões, 27 de novembro de 1984.
Clarck Platon.
LEGlSLAÇ,ro CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMlSSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 6.550,
DE 31 DE MAIO DE 1944
Retifica os limites e a divisão administrativa dos Territórios do Amapá, do
Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã, e do Iguassu.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 São fixados os seguintes limites
para os Territórios Federais criados pelo
Decreto-lei n.o 5.812, de 13 de S'etembro de
1943:

a) Território Federal do Amapá - a Noroeste e Norte, a linha de llmItes com as
GuIanas Holandesa e Francesa; - a Nordeste e Deste, com o OCeano Atlânti'CO (incluindo as ilhas litorâneas de Maracá, da
Onça e outras); - a Sueste e Sul, o talvegue do Canal do Norte (Incluindo o arquipélago de Baillque - ilhas de Bailique,
do Jaburu, do Brigue, Curuá, do Franco,
dos Marinheiros e outras menol"es) - e uma
linha no braço norte do rio Amazonas que
acompanhe o alinhamento geral da margem continental (:excluindo a maior parte
das ilhas deste braço e incluindo apenas as
muito próximas do continente, no alinhamento das terras marginais, como as ilhas
Pedreira, Santana, dos Periquitos e outras
menores) até a foz do rio Jari; - a Sudoeste e Oeste, o rio Jari, da sua foz até a
sua nascente principal na serra do Tomucumaque;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o m, DE 1984
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 492/84
Altera os arts. 81 e 82 da Lei n.o
5.1'12, de 25 de outubro de 1966 <Código Tributário Naciona.1).
(As COmissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e COmércio
e de FInanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 OS arts. 81 e 82 da Lei n.o 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Na<:ional), passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 81. A COntribuição de Melhoria instituída e cobrada pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos MunicípiOB, no âmbito de suas respectivas atribuiçõe8, tem como fato ge-
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rador o benefício recebido por imóvel
em razão de obra pública.
Parágrafo iinico. COntribuinte do
·trIbuto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer
titulo, do imóvel.
Art. 82. A Contribuição de Melhoria terá como limite total a despesa
realizada.
§ 1.0 Para efeito de determinação do
limite total serão computadas as despesas de estudo, projetos, fiscalização,
desapropr:lação, administração, execução e financiamento, inclusive prê. mios de reembolso e outras de praxe em
financiamentos ou empréstimos, cujo
vaJor será atualizado à época do lançamento, na forma da lei.
§ 2.° O valor do tributo a ser c0brado de cada contribuinte será fixado
de ·acordo com critérios definidos em
lei e seu lançamento efetuado após a
conclusão da obra.
§ 3.0 Quando se tratar de obra realizada. por etapas, o tributo poderá ser
lançado em relação aos imóveis efetivamente beneficiados em cada etapa.
§ 4.° O montante anual da contribuição de melhoria, atll'alizado à época
do pagamento, ficará limitado a 20%
(vinte por cento) do valor venal do
imóvel, apurado administrativamente."
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicaçãc.
Art. 3.° Ficam revogados o Decreto-Iel
n.o 195, de 24 de fevereiro de 1967, e demais disposições em contrário.
'de
de 1984.
Brasília,
LEGlSLAÇAO CITADA

CONSTITUlÇAO FEDERAL
Redação dada pela Emenda Constitucional

aO 1169
Art. 18.

Além dos impostos previstos
nesta COnstituição, compete à União, aos
Estados, ao DIstrito Fedeml e aos MunIcipios instituir:
n - contribuição de melhorla,arrecadada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas, que terá como limite total a despesa realizada e como limite
intlividual o acréscimo doe valor que da obra
resultar para cada imóvel benefic1ado.
Redaçã\l dada pela Emenda Constitucional
D.o 23/83 (Emenda Passos PôrW)
Art. 18.. . ••••••••••..•••••••••.•.••••.•
II - contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietáriOll de imóveis beneficiados por obras públicas, que terá como
limite total a rlespe8a realizada.
CóDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(Proposta a alteração dos arts. 81 e 82 pelo
Projeto de Lei Complementar)
TiTULO V

Contribuição de melhoria.
Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, nO âmbito de suas respectivas atribuições, é instituida para fazer face ao custo de obraa
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total I!\ despesa
l[I(lalizada. e como limite individual o a.erés-
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cimo de valor que da obra resultar para
cada imóveI beneficiado.
Art. 82. A lei relativa à contribuição de
melhoria observará os seguintes requisitos
mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo de obra;
c) determinação da parcela do custo da
obra a ser financiada pela contribuição;
d~ delimitação da zona beneficiada;
e) determinação do fator de absorção
do ·benefício da valorização para. toda a.
zona. ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;
n - fixação de prazo não inferior a 30
(trinta) dias, para impugnação pelos interes.sadoB, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;
l i - regulamentação do processo adml,..
nistrativo de instrução e julgamento da impugnação a. que se refere o inciso anterior,
sem prejuízo dá. sua. a.preciação judicial.
§ 1.° A contribuição !relativa a cada imóvel será determina.da pelo il'atelo da parcela.
do custo da obra a que se refere a alínea.
"c", do inciso I, pelos imóveis situados na.
zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de vaJorização.
§ 2.° Por ocasião do respectivo lançamento, cada. contribuinte deverá ser notificado do montante da 'COntribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos
elementos que integrllirll.m o respectivo cálculo.
DECRETO-LEI N.o 195, DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a cobrança da Contribuição de Melhoria.
O Pxesidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o § 2.0 do art.
9.° do Ato Institucional n.O 4, de 7 de dezembro de 1966, resolve baixar o seguinte
DEORETO-LEI:
Art. 1.0 A COntrIbuição de Melhoria,
prevista na Constituição Federal, tem como
fato gemdor o acréscimo do valor do imôv,cl lacalizado nas áreas beneficiadas &reta
ou indiretamente por obras públicas.
Art. 2.° Será devida a COntribuição de
Melhoria, no caso de valorização de imóveis de propriedade privada em virtude de
qualquer das seguintes obras públicas:
I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e
vias públicas;
II - construção e ampliação de parques,
campos de desportos, pontes, túneis e viadu:tos;
m - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas M
obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema;
IV - serviços e obras de abastecimento
de água potável, esgotos, instalações de redes elétr:lcas, telefônicas, transportes e comunicações em geral ou de suprimento de
gás, funiculares, ascensores e instalações
de comodidade pública;
V - proteção ,contra secas, inundações,
erosão, ressacas, e de sancamento e drenagem em geral, diques, cais, desobstrução
de barras, portos e canais, retificação e
regularização de cursos d'água e irrigação;
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VI - construção de estradas de ferro e
construção, pavimentação e melhoramento
de estradas de rodagem;
VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos;
VIII - aterros e realizações d'e embelezamento ·em gleral, inclusive desapropriações
em desenvolvimento de plano de aspecto
paisagístico.
Art. 3.0 A Contribuição de Melhoria a
ser exigida pela União, Estado, Distrito
Federal e Municípios, para fazer face ao
custo ,das obras públicas, será cobrada pela
Unidade Administrativa que as realizar,
adotando-se como critério o benefício resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas zonas de
influência, a serem fixados em regulamentação deste Decreto-lei.
§ :1.0 A apuração, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em con.ta ,a situação do imóvel na zona {le influênciJa sua testada, área, finalidade de e:xploraÇão econômica e outros elementos a serem considerados, Isolada ou conjuntament'l.
§ 2.0 A determmação da Contribuição
de Melharla ·far-se-á rateando, proporclonalmoente, o custo ;parcial ou total das
obras, entre todos os imóveis íncluidos nas
respectivas zonas de influência.
§ 3.° A COntribuição de Melhoria sera
cobrada por proprietários de imóveis do
domínio privado, situados nas áreas direta
e indiretamente beneficiadas pela obra.
§ 4.° Reputam-se feitas pela União as
obras executadas pelos Territórios.
Art. 4.° A coboonça da Contribuição de
Melhoria te1:á como limite o custo das
obras, eomputadas as despesas de estudos,
projetos, fiscalização, desapropriaJ;ões, admmistJ;l1J;ão ,execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de
praxe em financiamento ou empréstimos e
terá a sua expressão monetária atualizada
na época do lançamento mediante aplicação de coeficiente de correção monetária.
§ 1.0 Serão incluidos nos orçamentos
de custo das obJ.1as todos os investimentos
necessários para que os benefícios delas decorrentes sej,am integralmente alcançados
;pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência.
§ 2.° A percentagem do custo real a ser
cobraüa mediante Contribuição de Melhoria será fixada tendo em vista a natureza
da obna, os ·benefícios para os UlSuários,
'!lS atividades econômicas predominantes e
o nível de desenvolvimento <la região.
Art. 5.° Para cobrança da Contribuição
de Melhoria, a Administração competente
deverá publicar Edital, contendo, entre outros, os seguintes elementos:

Art. 6.° Os proprietários de imóveis situados nas zonas benefi'Cladas pelas obras
públicas têm (} :pram de 30 (trinta) dias, a
começar da data da publicação do Edital
referido no art. 5.°, para a impugnação de
qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 7.0 A impugnação deverá ser dirigida à Administração competente, através
de petição, que servirá para o início do p1:0c,esso administrativo conforme venha ser
regulamenta<lo por Decreto Federal.
Art. 8.° Responde pelo pagamento da
Contribuição de Melhoria o proprietário do
imóvel ,ao tempo do seu lançamento, e esta
responsabilidade se transmite oosadquirentes e sucesso1:es, a qualquer título, do domínio do imóvel.
§ 1.0 No caso de ,enfiteuse, responde pela
Contribuição de Melhoria o enfiteuta.
§ 2.° No imóvel locado é licito ao locador exigir aumento de aluguel correspondente a. 10% (dez por cento) ao ano da
COntribuição de Melhoria efetivamente
paga.
§ 3.° l!: nula a cláusula do contrato de
locação que ,atribua ao 10'Catário o pagamento, no todo ou em parte da Contribuição de Melhoria lançada oobre o imóvel.
§ 4.° Os bens indivisos serão considerad~s co~ pertencentes a um só proprietárlO e aquele que for lanç.ado terá direito
de exigir dos condôminos as parcelas que
lhes couberem.
Art. 9.° Executllida a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados imóvers, de modo a justificar o início da cobrançada Contribuição de Melhoria, proceder-sc-á ao lançamento referente a esses imóv,eis, depois de publicado o respectivo demonstrativo de custos.
Art. 10. O órgão encarregado do lançamento deverá escriturar, em registro próprio, o débito da Contribuição de Melhoria
correspondente a 'Cada imóvel, notificando
o p1:oprietário, diretamente ou por edital, dQ:
I - valor da Contribuição de Melhoria
lançada;
II - prazo para o seu pagamento, suas
prestações e vencimentos;
III - prazo para a impugnação;
IV - 10001 do pagamento.
parágrafo único.
Dentro do prazo que
lhe for concedIdo na notificação <lo lançamento, que não será inferior a 30 (trinta)
dias, o contribuinte poderá reclamar, ao
órgão lançador, contra:
I - o etro na localização e dimensões do
imóv,el;

I - delimitação das áreas direta e índiretamente beneficiadas e a relação dos
imóveis nelas compreendidos;
II - memorial descritivo do projeto;
lU -orçamento total ou parcial do custo
das obras;
IV - determinação da parcela do custo
d<as obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio
entre os imóveis beneficiados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos casos ·decobrança da Contribuição de Melhoria por obras
públioos em e1!iecução, constantes de projetos ainda não concluídos.

rI - o cálculo dos índices atribuidos;
rII - o valor cIB. contribuição;
IV - {) número de prestações.
Art. 11. Os requerimentos de impugnação de reclamação, como também quaisquer
recursos administrativos, não suspendem o
início ou prosseguimento das obras e nem
terão efeito de obstar a 'administração à
p1:ática ·dos atos necessários ao lançamentQ
e cobranç,a da Contribuição de Melhoria.
Art. 12. A Contribuição de Melhoria se
rá paga pelo contribuinte de fonna que
a sua parcela anual não exceda a 3% (três
por cento) do maior valor fiscal do seu
imóvel, atualiZltdo à época da cobr,ança.
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§ 1.0 O ato da autoridade que determinar () Lança.rruento poderá fixar descontos
para o pagamento à vista ou em prazos menores do que o lançado.
§ 2.° As prestações da Contribuição de
Melhoria serão corrigidas monetariamente,
de acordo com os coeficientes aplicáveis na
correção dos débitos fiscais.
§ 3.° O atl1aso no pagamento das prestações fixad'as no lançamento sujeitará o
contribuinte à multa de mora de 12% (doze
por cento) 3.0 ano.
§ 4.° lli lí'cito ao contribuinte liquidar a
COntribuição de Melhoria com títulos da
dívida pública, emitidos e5pec.ialmente paro
financiamento da obra pela qual foi lançado; neste caso, o pagamento será feito
pe10 valor nominal do título, se o preço do
mercado for inferil:>r.
§ 5.° No caso do serviço público concedido, o poder concedente poderá lançar
e a.rrecadar a contribuição.
§ 6.° Mediante convênio, a União poderá delegar ,aos Estados e Municípios ou
ao Distrito Federal, o lançamento, a
cadação da Contribuição de Melhoria devida por obra pública federal fixando a percentagem da reoeita, que 'Caberá. ao Estado
ou MunicipIo que arrecadar a. Contribuição.
§ 7.0 Nas ob1:as federais, quando por
circunstâncias da área ao ser lançada óu da
natureza da obl'a o montante previsto na
a!recadação da Contribuição de Melhoria
nao compensll;! ~ lanr;amento pela União,
ou por seus orgaos, {) lançamento poderá
ser delegado aos municípios intereS&ados e
neste caso:
a) c'abe~ão aos Municipios o lançamento,
arr.ecadaçao e as receitas apuradas; e
b) o órgão feder,aI delegante se limitará
a fixar os índices e critérios para o lançamento.
Art. 13. A cobrança da Contribuição de
Melhoria, resultante de obras e1!ie'Cutadas
pela 'União situadas em áreas urbanas de
um único Município, poderá ser efetuada
pelo órgão arrecadador municipal em conv:ênio com o órgão federal que hóuver realIzado as il.'eferidas obras.
Art. 14. A conservação, a operação e a
manutenção das obras refendas no artigo
anterior, depois de concluídas, constituem
encargos do Município em que estiverem
situa'das.
Art. _15. Os encar_gos de conservação,
operaçao e manutençao das obras de drenagem e i11l'igação, não abrangidos pelo art.
13 e implantados através da Contribuição
de l.;elhoria serão custea<los pelos seus
usuanos.
Art.. 16.. _!)Q produto. de arrecadação de
ContrlbUlçao de Melhona, nas áreas prioritárias para a Reforma Agrária cobrado pela
União e prevista como lnteg1"a1l.tedo Fundo
Nacional de Reforma Ag.rá.ria (art. 28, 1, da
Lei n.o 4.504, de 30-11-64), () Instituto Brasileiro de Reforma Agrál'ia destinará impórtância idêntioa. à recolhidai, par~ ser
aplicada em novas obras e projetos de Reforma Agrária pelo mesmo órgão que realizou as obras públicas do que decorreu a
contribuição.
Art. 17. Bara efeito do imposto sobre a
renda, devido sobre a valorização imobiliária resultante de obra pública, deduzir-se-á
a importância que: o contribuinte houver
pago, .13. título de Contribuição de Melhoria.
Art. 18. A dívida fiscal oriunda {la Contribuição de Melhoria, terá preferência sobre out1:a3 dívidas fiscais quanto ao imó'Tel
beneficiado.

ar.re-
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Art.. 19. Fica ·revogada a Lei n.o 854, de
10 de outubro de 1949, e demais dIs:posições

legais em contrário.
Art. 20. Dentro de 90 (IliOventa) dias o
Poder Executivo baixará decreto regulamentando o presente Decreto-Iei, que entra
em vigor na data de sua publicação.
Proposta a revogação do Decreto-lei D.o
195/67, pelo art. 3.° do Projeto de Lei Complementar.
MENSAGEM N.o 492, DE 1984, DO PODER
EXECUTIVO.
Excelentissimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vo.ssas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo
Projeto de Lei Complementar que "alte·ra
os arts. 81 e 82 da Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)".
Brasília, 3 de dezembro de 1984. - João
Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N,o 124, DE 22
DE OUTUBRO DE 1984, DO MINISTÉRIO

DA FAZENDA.
ExoelentÍllsimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submete.r à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo
Anteprojeto de Lei complementar que, fundamentado no disposto no § 1.0 do art. 18
da Constituição, estabelec'e normas gerais
relativas à instituição e cobrança da contribuição de melhoria, por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
2. Em suas linhas gerais, o Anteprojeto
objetiva, basicamente, adequlltr a legislação
complementar à atual redação do item n,
do art. 18, da Constituição, o qual, a partir
da modificação procedida pela Emenda n.o
23, de 1.0 de dezembro de 1983, tornou viável a exigência daquela espécie tributária,
eis que suprimida foi a referência a limite
individual, caracterizado pelo acréscimo de
vaLor que da obra resultasse para cada imóvel beneficiado, mas dedifícll aferição.
3. Destarte, procurando manter-se fíel à
flexibilidade que dimana do citado dispositivo constitucional, o Anteprojeto, além de
!procurar pr.eserv:ar os asPectos positivos da
sistematização introduziüa pela Lei número
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), apresenta-se extremamente sim[llificado, limitando-se a
contemplar os elementos essenciais, compatíveis com os limites conceituais das normas
gerais de Direito Trib~tário, carecedores de
normatização.
4. Nesse sentido, ·a nova redação dada ao
art. 81 do CTN eXlPlicita, em obediência ao
princípio federativo, 00 limites ao exercício
da competência tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
definindo o fato gerador do tributo e o ,respectivo sujeito passivo.
5. A seu turno, pela redação [proposta ao
~rt. 82 do CTN, os demais elementos essenciais da norma em aipreço .são ajustados ao
que estabelece a sua matriz constitucional.
Assim, dispõe que a exigência tributária terá. por limite a despesa total realizada (caput) , que será determinada pela soma dos
elementos componentes do custo da obra,
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cujo valor deverá ser atualizado à época do
lançamento (§ 1,0), de modo a permitir, ao
Poder Público, ·a recuperação, em montante
real, dos recureos despendidos.
6. Em seguida, estatui o Anteprojeto que
a apuração do valor do tributo ficará a critério do Poder competente, de acordo com
o que dispuser a legislação ordinária pertinente, condicionado, outrossim, o lançamento à conclusão da obra pública (§ 2.°), Entretanto, prevendo-se que, em obras de
grande vulto e envergadura, o Poder PÚblico nem sempre disporá imediatamente
dos recursos totais, para fazer faoo ao respectivo custo integral, é permitido o lançamento em relação às etapas que forem
sendo concluídas (§ 3.°).
7. Além disso, a fim de evitar eventuais
abusos, sem prejuízo do Erálio Público, já
que perrrútida a correção dos valores à época da arrecadação, fixa-se, em 20% (vinte
}Xlr cento) do valor venal do imóvel, apurado administrativamente, I() limite anual de
oneração do Contribuinte (§ 4.°).
8. Finalmente, em atenção à incompatibilidade entre o texto do Decreto-lei n.o 195,
de 24 de fev,ereiro de 1967, e os elementos
e&S'enciaj;; da Emenüa Constitucional TI.O 23,
ne 1983, o Anteprojeto, em seu art. 3.0, revoga expressamente aquele diploma legal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. - Emane 6alvêas, Ministro da Fazenda.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 243, DE 1984
(Do Sr. Adhemar Ghlsil
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n.O 26, de 11 de setembro de
1975, que unificou o PIS-PASEP, com
vistas a permitir, excepcionalmente, a
movimentação das contas individuais em
caso de calamidade pública.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 !É acrescentado ao art. 4.° da
Lei Complementar n.O 26, de 11 de setembro de U175, o seguinte § 4.0:
"§ 4.° Poderá ainda a administração do Fundo PI8-PASEP, em caráter
excepcional, autorizar a liberação imediata de parte ou da totalidade das importâncias creditadas nas contas individuais em favor dos participantes residentes em áreas atingidas por calamidades como seca, inundação, vendaval e outras."
Art. 2.° Esta Lei complementar entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Os depósitos feitos pelas empresas nas
contas vinculadas dos trabalhadores, por
conta do FGTS disciplinado pela Lei n.o
5.107, de 1966, podem, eventualmente, ser
liberados para que os beneficiários façam
frente à necessidade grave e premente, pessoal ou familiar. :I!J o que está consignado
expressamente no art. 8.°, inciso n, alínea
"c", combinado COm o inciso In, da referida Lei.
Aliás, as autoridades do Governo, particularmente as ligadas à administração do
Fundo de Garantia, têm utilizado farta-
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mente o citado permissivo para amenizar !l
situação de penúria por que passam certos
contingentes da população brasielira assolados por calamidades públicas (inudações,
vendavais, seca, etc'>.
Entretanto, o PIS-PASEP, que foi unificado pela Lei Complementar n.O 26, de 1975
e que também corporifica um patrimônio
em favor do trabalhador, não tem nada
disso, permitido (} saque nas contas individuais abertas em favor dos respectivos
participantes com parcimônia verdadeiramente rigorosa.
Por isto e para que não prevaleça tal
tratamento dicotômico, tanto mais que a
movimentação aqui autorizada o será somente em caráter excepcional, estamos
mandando incluir mais um parágrafo no
art. 4.0 da L.C. 26 e nele estabelecendo o
benefício.
Sala das sessões,
.
Adhemar 6hisi.
LEGISLA(}AO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENA(}AO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI COMPLEMENTAR N.O %6,
DE 11 DE SE'I1EMBRO DE 1975
Altera disIJi}sições da legislação que
regula o Programa de Integração Social (PliS) e o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público .
(PASEP).
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1.0 A partir do exercicio financeiro
a iniciar-se em 1.0 de julho de 1976, serão
unificados, sob a denominação de PISPASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do servidor Público - PASEP, instituídos pelas Leis COmplementares n,os 7
e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro
de 1970, respectivamente.
Parágrafo único. A unificação de que
trata este artigo não afetará os saldos das
contas Individuais existentes em 30 de junho de 1976.
Art. 2.° Ressalvado o disposto no pará·
grafo único deste artigo, são mantidos os
critérios de participação dos empregados e
servidores estabelecidos nos arts. 7.0 e 4.0,
respectivamente, das Leis Complementares
n.os 7 e 8, refl?:ridas, passando a ser considerado, para efeito do cálculo dos depósitos
efetuados nas contas individuais o valor
global dos recursos que passarem a integrar o PIS-PASEP.

Parágrafo único. Aos participantes cadastrados há pelo menos cinco anos e que
perceibam salário mensal igualou inferior a
5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo
regional, será assegurado, ·ao final de cada
exercicio financeiro, depósito minimo equivalente ao salário mínimo regional mensal,
vigente, respeitada a disponibilidade de recursos.
Art. 3.° Após a unificação determinada
no art. 1.0, as contas inQíviduais dos participantes passarão a ser creditadas:
ll,) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis
às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);
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b) pelos juros mínimos de 3% (três por
cento) calculados anualmente sobre o saldo
credor corrigído;
c) pelo resultado líquido adicional das
operações realizadas com recursos do PISPASEP, deduzidas a.s despesas administrativa.s e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.
Art. 4.0 As importâncias creditadas nas
contas individuais dos participantes do PISPASEP são inalienáveis, impenhoráveis e,
ressalvado o disposto nos parágrafos deste
,artigo, indisponíveis por seus titulares.
§ 1.0 OCorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, r.eforma ou invalidez do titular da
conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte,
será pago a seus dependentes, de acordo
com a legislação especifica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos
sucéssores do titular, nos termos da lei civil.
§ 2.0 será facultada, no final de cada
exercício financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das pareela.s corroopondentes aos créditos de que
tratam as alinea.s b e c do art. 3.°
§ 3.0 Aos participantes cadastrados há
pelo menos 5 (cinco) anos e que recebam
salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco)
vezes o respectivo salário-mínimo regíonal,
será facultada ,ao final de cada exercício
financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual ao do salário-mínimo regional mensal vigente, respeitadas
as disponibilidades de suas contas individuais.

LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.O 5.107 - DE 13 DE
SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo
de 'Serviço, e dá. outras providências.
Art. 8.° O empregado poderá utilizar a
conta vinculada, nas seguintes condições,
conforme se dispuser em regulamento:
1- No caso de rescisão sem justa causa,
pela empresa, comprovada pelo depósito a
que se refere o art. 6.°, ou por declaração da
empresa, ou reconhecida pela Justiça do
Trabalho, no de rescisão com. justa causa,
pelo empregado, nos termos do art. 483, da
OLT, e nos casos de cessação de atividade
da empresa, de término de contrato de trabalho de tempo estipulado, ou de aposentadoria concedida pela previdência social,
ao conta poderá ser livremente movimentada.
.II - No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela empresa com
justa causa, a conta poderá ser utilizada,
parcial ou totalmente, com a assistência
do Sindicato da categoria do empregado ou,
na falta deste, com a de representante do
Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações; devidamente comprovadas:
a) 'aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que
se haja estabelecido individualmente ou em
Sociedade;
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b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta Lei;
c) necessidade grave e premente, pessoal
ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado
a atividade de natureza autônoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
UI - Durante a vigência do contrato de
tralbalho, a conta somente poc1erá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas
nas letras "b" e "c" do item II deste artigo.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 244, DE 1984
(Do sr. Mário Frota)
Dispõe, na forma do previsto no art.
98 e no § 2.° do art. 102 da Constituição Federal, sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos e proventos da inatividade, estabelecendo a
correção semestral automática e fixando índice obrigatório para tanto.
(As COmissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de FinanÇ'M.)
O Congresro N,acional d'6Creta:
Art. 1.° O valor monetário dos vencimentos 'Cios servidores públicos e dos proventos da inatividade será corrigído semestralmente, a 1.0 'Cie janeiro e a 1.0 de julho,
de acordo 'Com o índice da va.rl.ação nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional (ORTN).
Art. 2.° Esta Lei complementar entrarã
em vigor na data d'e sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Diz o art. 98, caput, da COnstituição Federal, que:
"Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas."
De sua parte, o § 2.° do art. 102, também
da COnstituição Federal, estabelece que:
"Ressalvado o
, em caso nenhum os proV1entos da inatividade poderão exceder a .remuneração percebida
na atividade."
Entretanto, apesar disso - ou por causa
disso - de tal modo se processam OS reajustes dos vencimentos ,dos servidores públicos federais e dos proventos da inatividade, ao inteiro talante e a.rbítrio das a.utori'Ciades do Governo, que o funcionário
público da União, assim como seus aposentados e pensionistas, são, hoje em dia, pra.ticamente, os únicos trabalhadores do Pais
a não dispor do aumento semestra.J. a.utomático e, mais do que isto, a ter sua remuneração e ganho mensais corrigidos sempre
em índices inferiores aos da inflação. A
perda gradativa do poder aquisitivo é, portanto, evidente, injusta.
Pratica-se, portanto, contra os servi'Ciores
públicos federais da ativa, assim como contra os apCl.Sentados e pensionistas, uma terrível 'Ciiscriminação que o projeto de lei ora
oferecido à consideração da Casa (projeto
de lei complementar) pretende corrigír definitivamente.
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o parâmetro sugerido para os reajustes
semestrais obrigatórios dos vencimentos e
proventos é o do indice de variação nominal
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), ilJ,a verdade a moeda em
circulação no País atualmente.
Sala das Sessões,
Mário Frota.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 247, DE 1984
(Do Sr. Osvaldo Nascimento)
Altera a redação do art. 4.° da Lei
Complementar n.o 11, de 25 de maio de
1971, para assegurar à trabalhadOll"a ruralo direito de se aposentar aos 60 anos
de idade e permitir a concessão desse
benefício a. mais de um componente da.
unidade familiar.
(As Comissões de Constitulção e Justiça, de Trabalho e Legtslação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O ,art. 4.0 da Lei Complementar
n.O 11, de 25 de maio de 1971, passa a. vigo'l:ar com a seguinte redação:
"Art.4.0 A aposentadoria por velhice
corresponderá a uma prestação mensal
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo, e será devida..ao
trabalh'adOl" rural que tiver completado
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
do sexo mJl,SCulino, ou 60 (sessenta)
anos, se do sexo :f>eminino."
Art. 2.° Os encargos decorrentes desta
Lei serão atendidos com os recursos previstos no art. 15 da Lei Complementar n.o
11, de 25 d'e maio de 1971.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Através da Lei Complementar n.O 11, de
25 de maio de 1971, o Governo instituiu o
lProgr.ama de Assistên.cl.a ao Trabalhador,
Rural, com o seguinte elenco de beneficios:
aposentadoria-por-velhice, aposentadoriapor-invalidez, pensão, auxílio-funeral, serviços de saúde e serviço social.
Embora modesto, se comparado com as
prestações da Previdência SOCial Urbana,
€Bse programa rural, conhecido pela sigla
PRORURAL e que presta beneficios de valor correspondente a apenas 50% do salário,
minimo, poderia ser acatado como um serviço satisfatório que, consideradas as suas
limitações e o seu estágio de incipiência,
apresentava-se ao homem do campo como
uma iniciativa pioneira e bastante promissora..
Ocorre, porém, que, face ao disposto no
art. 4.° da aludida lei complementar, esse
instituto já n3.Sceu com a marca da iniqüidade e com o estigma da discriminação,
vez que, além de oferecer beneficios muito
inferiores aos da Previdência Urbana, elevou a idade pa·ra a aposentadoria da mulher
e proibiu a concessão desse benefício a
mais de um componente da unidade familiar.
Com efeito, de conformidade com o estabelecido nesse dispositivo, a mulher, para
se aposentar, preci.sa trabalhar até à idade
de 65 anos (na Previdência Urbana, além
de existitr a aposentadoria-por-tempo de
serviço, em que o segurado pode retIrar-se
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para a inatividade com idane inferior a 50

·anos, a idade para a aposentadoria-par-ve-

lhice é de 60 anos para a mulher) e, caso
seu marido ou filho já goze de tal beneficio,
não poderá requerê-lo para si própria.
Por entendermos que essas disposições
são profundamente injustas e sem similar
em qualquer legislação previdenciária do
mundo civilizado, animamo-nos a elaborar
a presente proposição que, a nosso ver, possui o condão de expungir de nossa legislação social uma mancha que está a comprometer seriamente o conceito de nosso ordenamento juridico e o bom nome de nossos
parlamentares.
E, aqui, nevemos observar que tal empreendimento, apesar de imprimir enorme
aperfeiçoamento ao nosso instituto de previdência rural, pouco ou nenhum ônus causaria às finanças da entidade, porque, em
primeiro lugar, a idade requerida para concessão de aposentadoria e, para o pessoal
do meio rural, bastante elevada, sendo, pois,
raros os casos de casais que sobrevivem por
muito tempo, na collldição de beneficiários
de a}Xlsentadoria; depois, }Xlrque os filhos
que se aposentam na condição de arrimo de
seus pais constituem número reduzidissimo,
já que, no campo, os jovens costumam casar-se muito cedo.
A técnica legislativa por nós utilizada
neste projeto é a de dizer que o art. 4.° da
Lei Complementar n.o 11 passa a vigorar
com a redação que indicamos. Com isso,
além de ·alterarmos o texto do caput do art.
4.0, com o objetivo de diminuir a idade requerida para a aposentadoria da mulher,
provocamos a el.'radicação do seu parágrafo
'Único, que veda a concessão de aposentadoria a mais de um elemento da unidade familiar.
Com essas razões, que consideramos procedentes, elaboramos o presente projeto,
convictos de podermos contar com o decisivo apoio de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões,
Osvaldo Nascimento.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI COMPLEMENTAR N.o 11

DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, e dá outras providências.
Art. 4.0 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente a 5{)% (cinqüenta por cento) do
salário mínimo de maior valor no Pais, e
será devida ao trabalhador rural que tiver
completado 65 (sessenta e cinco) anos de
idade.
Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a mais de um componente da
unidade familiar, cabendo apenas o beneficio ao respectivo chefe ou arrimo.
Art. 15. Os recursos para o custeio do
Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:
pelo adquirente, consignatário ou ('.(1_
operativa que ficam sub-rogados, para esse
fim em tOd9B as obrigações do produtor;

a,
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b) pelo produtor, quando ele próprio industrializaI' seus produtos, vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior;
II - da contribuição de que trata o art.
3.0 do Decreto-Ioei n. O1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2%
(dois e seis décimos por cento), cabendo
2,4% (dois e quatro decimos por cento) ao
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Art. 2.° A Comissão Parlamentar de Inquérito de que trata o art. 1.0 deste projeto
será composta por 5 (cinco) Deputados do
PDS, 4 (quatro) do PMDB, 1 (um) do PDT,
1 (um) do PT e 1 (um) do PTB, num total
de 12 (doze) membros.
Art. 3.° A Comissão Parlamentar de Inquérito terá .a duração de 90 (noventa) dias,
finda a qual apJ:esentará suas conclusões.

lilUNR'URAL.

Art. 16.

Integram, ainda, a receita do

FUNRURAL:
I - as multas, a correção monetária e os
juros moratórios a que estão sujeitos os
contribuintes, na forma do § 3.° do artigo
anterior e por atraso no pagamento das
contribuições a que se refere o item II do
mesmo artigo;
II - as multas provenientes de infração
praticadas pelo contribuinte, nas relações
com o FUNRURAL;
III - as doações e legados,rendas extraordinárias ou eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamento da União.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1• • • • • • • • • • •

Art. 20. Para efeito de sua atualização
os beneficios instituidos por esta Lei Complementar bem como o respectivo sistema
de custeio serão revistos de dois em dois
anos pelo Poder Executivo mediante proposta do Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
LEI COMPLEMENTAR N.o 16
DE 30 DE OUTUBRO DE 1973
Altera a redação de dispositivos da Lei
COmplementar n.O 11, de 25 de maio de 1!l71,
e dá outras providências.
Art. 6.°

É

fixada, a partir de janeiro de

1!l74, em 50% (cinqüenta por cento) do sa-

lário mínimo de maior valor vigente no
Pais, a mensalidade da pensão de que trata
o artigo 6.° da Lei Complementar n.O 11, de
25 de maio de 1971.
§ 1.° A pensão não será diminuída por
redução do número de dependentes do trabalhador rural chefe ou arrimo da unidade
familiar falecido, e o seu pagamento será
sempre efetuado, pelo valor global, ao dependente que assumir a qualidade do novo
chefe ou arrimo da unidade familiar.
§ 2.0 Fica vedada a acumulação do beneficio da pensão com o da aposentadoria
por velhice ou por invalidez de que tratam
os artigos 4.° e 5.° da Lei Complementar
n.O 11, de 25 de maio de 1971, ressalvado ao
novo chefe ou arrimo da unidade familiar
o direito de optar pela aposentadoria quando a ela fizer jus, sem prejuizo do disposto
no parágrafo anterior.

Justificação
Pode-se parecer inócua a iniciativa de se
criar uma CPI destinada a investigar a
existência do famigerado "Esquadrão da
Morte" numa cOIlporação policial. O fato,
porém, é que o Poder Legislativo não pode
ficar alheio .aoclamor público que pede
justiça na .apuraçãodo assassinato do jornalista Mário Eugênio. Editor de Policia
do Correio Braziliense, vítima das balas de
sicários coincidentemente quando publicava,
di'ariamente no jornal no qual trabalhava,
uma série de crimes praticados pelo sinistro "Esquadrão da Morte" a-t118;nte em Brasília.
As conclusões desta CPI <lirão que rumos
deve tomar o Governo para a,purar - ou
constatar .a veracidade das inV'estigaçoos
deste órgão parlamentar - e punir os criminosos que, faTdados, armaodos ealimentados com o dinheiro do contribuinte, sujam a corporação policial a que pertencem
e cometem crimes mais hediondos dos que
são praticados pelos próprios criminosos
comuns.
Brasília,
de novembro de 1984. - Iram
Saraiva, PMDB-GO.
LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES
RESOLUÇãO N.o 30

DA CAMARA DOS DEPUTADOS
DE 31 DE OUTUBRO DE 1972
Dispõe sobre o Regimento Interno.
TíTULO I
Disposições Preliminares
CAPíTULO I
Da sede
Art. 1.0 A Câmara dos Deputados,com
sede na Capital da República, funciona no
Palácio do Congresso Nacional.

........................................................ :

...........

.
.

'

.:..

TíTULO II
Dos órgãos da Câmara
CAPíTULO II

Das Comissões
........................................ ' •• '

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 262, DE 1984

Sr. !ram Saraiva)
Cria a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a existência do Esquadrão da Morte na Polícia do Distrito Federal.
(A publicação,)
A Câmara dos Deputaodos rêsol1J',~;
Art. 1.° Fica criada a Comissão Pal'la~
mentar de Inquérito destina,d'a a inv·estigar
a existência e ,atuação do "Esqu3Jdrã.CI d"
MorÍJe" ns, POlillia do Distrioo Fed-erl':u.
(Do

' • • • ~.:

·oo

o

SEÇAOllI

Das Comissões Temporárias

.........................................' :

:

~

"'

_-0-··· .

Art. 36. A Câmara ,dos Deputado", mediante requerimento de um terço de· seus
membros, poderá criar Comissões de mquérik' sobre fato det.erminado e por prazo
certo.
~ 1,'0 Considera-se fato dEd;erminado (!;
acontecimento de relevante inúe'!'es88 nar&.
a vida constitucional, legal, econô1(tü'~a \'1
social do País, que estiver devidamente <a::t~
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racterizado no requerimento de constituição da Comissão.
§ 2.° Reoebido o requerimento, o Presidente o mandará à publicação, desde que
estejam preenchidos os requisitos do pa,rágrafo anterior.
§ 3.0 Apresentado o l1equerimento à Mesa,
não serão permitidas ,a retirada ou inclusão
de Msinaturas.
§ 4.° O prazo para os trabalhos da Comissão será de até cento e vinte sessões,
prorrogáveis por 'até sessenta sessões.
§ 5.° Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem func1O'I1:aIldo pelo menos cinco, salvo delibera.ção da maioria da Câmara.
Art. 37. A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de deliberação de Plenário, se não subscritas na forma do art. 36.
Parágrafo único. O projeto, preenchidos
os requisitos do § 1.0 do artigo anterior, será
incluido na Ordem do Dia para votação
em uma única discussão.
Art. 38. O funcionamento das Comissões
Parlàmentares de Inquérito obedecerá às
normas fixadas nos arts: 69 e 70.
oo

' • • • • • • • • . • •:.: • •:..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
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~
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SEÇAO V

Dos Trabalhos
...................................t. e: _
:•••
SUBSEÇAO V

Das Comissões Parlamentare&
de Inquérito
Art. 69. O trabalho das Comissões de
Inquérito obedecerá às normas previstas na
legislação específica (Lei n.O 1.579, de 18 de
março de 1952).
§ 1.0 Constituida a Comissão de Inquérito, cabe-l1;le requisitar os funcionários dos
serviços Administrativos da Câmara, necessários aos seus trabalhos, bem como, em
caráter transitório, nos termos da legislação em vigor, os de qualquer Ministério, ou
departamento de qualquer natureza da administração, ou do Poder Judiciário, que
possam cooperar no desempenho das suas
funções.
§ 2.0 No exercicio das suas a,trlbuições,
a. Comissão Parlamentar de Inquérito p0derá, observada a legislação especial, determinar diligências, ouvir indicIados, inquirir testemunhas, réquisitar, de repartições públicas e autárquicas, :Informações e
documoentos, reqUlerer a '8.udiência de Deputados e Ministros-de Estado, e tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais ou
municipais.
§ 3.° Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na leglslação penal. Em caoo justificado, a intimação será solicitada ao juiz
criminal da looalidade em que resida ou se
encontre o indiciado ou a testemunha, na
forma do Código de Processo Penal..
§ 4.0 O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá, dando conhecimento prévio à Mesa, incumbir
qualquer dos seus membros, ou funcionários
dos serviços Admtnlstrativos da. Câmara, da
realização de sindicância ou diligência necessária 3008 seus trabalhos.
§ 5.0 A COmissão de Inquérito redigirá
relatório, que terminará por projeto de te-
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solução, se a Câmara for competente para
deliberar a respeito do assunto, ou por conclusõ2s, em que assinalará os fundamentos
pelos quais não apresenta projeto de resolução.
§ 6.° Apurada a responsabilldade de alguém por falta verificada, a COmill8ão enviará o relatório, 'acompanhado da documentação respectiva e com a indicação
das provas que poderão ser produzidas, ,ao
juízo criminal competente, para processo
e julgamento dos indiciados.
§ 7. 0 As Comissões de Inquérito terão
como dispositivos subsidiários para sua
atuação,' no que for aplicável, os do Código
de processo Penal.
§ 8.0 se forem diversos os fatos objeto
de inquérito, a Comissão dirá, em separado,
sobre cada um, podendo fazê-lo antes me8mo de finda. ~ Investigação doo d~.
§ 9.° Qualquer Deputado poderá participar dos debates nas Comissões de Inquérito, sem d1I>eito a voto.
Art. 70. As Comissões Parlamentares de
Inquérito funéionarão na sede do Congresso
Nacional.
.... oooooooo .. oo

oooo
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LEI N.o 1.579
DE 18 DE MARÇO DE 1952
DispOO sobre as Comissões
Parlamentares de Inquérito

Art. 1.0 As Comissões Parlamentares de
Inquérito, criadas na forma do art. 53 da
Constituição Federal, Verão ampla ação nas
pesquisas destinadas a 'apurar os fatos determinadOS que d21"am origem à sua formação.
Parágrafo único. A criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito dependerá àe àeliberação plenária, se não for determinada
pelo terço '!ia totaltdade dos membros da
Câmara dos Deputados ou do senado.
Art. 2.° No exercício de suas atribuições,
poderão as Comissões Parlamentares de Inquérito determinar as dillgências que reputarem necessári'as e requerer ,a convocação
de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autorld,3des federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados,
inquirir testemunhas sob compromissO, requisitar de repartições públicas e ,autárquicas informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister
a sua presença.
Art. 3.° Indicla'!ios e testemtmhas serão
intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.
Parágrafo único. Em caso de não com
parecimento da testénlunha sem motivo
justificado, a 8Ua intima~ serâ solicitada.
ao juiz criminal da localidade em que resida
ou se encontr~, na forma do art. 218 do
Código de ProcEisso Penal.
Art. 4.° COnstitui crime:
I - impedir, ou tentar impedir mediante
violência, alIleaça ou assuadas, o regular
funcionamento de Comissão Parlamentar de
Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros.

Pena -

a do art. 329 do Código Penal.

II - fazer afinnação falsa, ou nega.r ou
calar a verdade eomo testemunha, perito,
tradutor Ou intérprete, perante a Comissão
Parlamentar de Inquérito.

Pena - a do art. 342 do Código Penal.
Art. 5.0 As Comissões Parlamentares d2
Inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo
por projeto de resolução.
§ 1.0 Se forjem diverros os f'atos objeto
de inquérito, a Comissão dirá, em sep·arado, sobr,e cada um, podendo fazê-lo antes
mesmo de finda a investigação dos demais.
§ 2. 0 A incumbência da. Comissão Parlamentar de Inquérito tennln:a com a sessão
legislativa em que tiver sido outorgada,
salvo deliberação da respectiva Câmara,
prorrogando-a dentro da legJ;slação em
curso.
Art. 6.° O processo oe a instrução dos
inquéritos obedecerão ao que prescreve esta
lei, no que lhes for aplicável, às normas
do processo penal.
- Art. 7.0 Esta Dei entrarâ em vigor na.
data de sua publicação, revogada,s as diBposi~ões em oontrário.
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 2'2'2,
DE 1984
(Do Sr. João Cunha)
Institui Comissão Parlamentar de inquérito para investipr e apurar atol
irregulares e criminosos do Ministro éIa
Justiça, do BNDE e da Polícia. FedeU!
relativos ao desaparecimento fraudulento dos autog do inquérito poIieial
requerido pelo BNDE contra os acionistas da S.A. Fiaçâô e Tecelagem. Lutfalla, oom nítido propósit& protecionista ao Deputado Paulo Salim Maluf.
(Publique-se.)

Justificação
1. "Só mesmo num País chamado Brasil
isso pod'eTia ocorrer" - Ministro Mário
Paccini, Presidente do Egrégio Tribunal de
Contas da União, perplexo diante da imIJOSsibilidade juridica de rejeitar as contas' do
BNDES relativa,s à intervenção na S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla.
2. Repito com O' ilustre Ministro '8', nesse
sentido, com muito mais ênf,ase e indignação:
Só mesmo num País chamado Brasil,
submetido a uma ditadura corrupta e
nefasta, contrariando a legislação processual penal vigente, um inquérito policial poderia d~parecer dentro do
Minlstério da Justiça e envolvendo o
mesmo caso LutfaIla que tanto espanto
causa '8. um MinLstro do Tribunal de
COntas.
3. O que há por trás do caso Lutfalla,
senão a mesma figura de sempre do cenário da CQl'rup~ nacional, o senhor Paulo
Salim Maluf?
Afirmo que a. tentativa de evitar condenações no easo S.A. Fia~ e 'Ilecelagem
Lutfalla visa única e exclusivamente a assegurar impunidades e impedir o envolvimento direto do Sr. Paulo Sa.lim Maluf,
candidato à Presidência da República pelo
PDS :e de quem o Ministro da Justiça,
Ibraim Abi-Ackel, 'Prevaricando, tornou-se
de há temws, cabo-eleitoral.
4. Provo o que afrimo porque:
4.1. O ex-Presidente, General Ernesto
Geisel, editou 08 Decretos n.OS 82.088/78 e
82.833/78, confiscando os oons do grupo
LutfalIa por enriquecimento llicito e, com
fundamentos n0'3 autos da. investipção IU-
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mária feita pela CGl, manteve os bens dos
acionistas do grupo, inclusive os do Sr.
Paulo Salim Maluf bloqueados, como se comprova por um dos registros cartoráriC'3, o
de n.O 70, do Livro UM, feito em 6-6-77, do
1lf.° -Cartório de Registro de ,Imóveis da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
onde se lê:
"Nos termos do art. 2.0 do Decreto-lei
n.O 502, de 17-3-1969, este Cartório foi
notificado para que se abstenha de efetuar registros de quaisqU!er instrumentos, públicos ou iparticulares, em que
figure como parte paulo Salim Maluf
e sua mulher."
4.2 O art. 1.0 do Ato Complementar
n.O 42, de 27 de janeiro de 1969, ratificado
pelos Ato;; InstitucIonais n.o" 5 e 14, em seu
parágrafo único prooeLtua:
"O disposto neste artigo aplica-se a.
quem de qualquer modo, tenha concorrido par,a o enriquecimento ilícito."
4.3. E, o Dl". Marcos Pereira Vianna,
ex-Presidente do BNDE, hoje BNDES, depon,l;1o em processo-crime movido por Paulo
Salim Maluf contra o advogado Walter do
Amaral, perante o Juizo da 20.& Vara da
da Capital de São Paulo, ~ fls. 1.129/
1. 129v. afirma:
"- Que se recorda que o Engenheiro
Paulo Salim Maluf fez gestões pessoais
para que saísse aprovada a operação
(Lutfalla) durante a fas'e de análiSle,"
"- Que, após' a intervenção do Banco
na Empresa, foram constatadas irregularidades passiveis de punição penal."
"- Que, entre as suspeitas levantadas pelo Banco, seria que o desvio ,teria
beneficiado a Lumav,er S.A., ,que até
então não seria interveniente no processo."
"- Que não fazendo parte da tecelagem, Paulo Salim Maluf f<ez gestões
junto ao BNDE em benefício da familia
de seu sogro."
"- Que Salim Maluf esteve por duas
oportunidades em contllito pessoal com
o depoente."
4.4. O próprio General Ernesto Geisel,
depondo em defesa do causidico Walter do
Amaral, no suso-referido processo-crime,
às fls. 1.160, afirma:
"- Que o depoente posteriormente
soube que o Dl". Paulo Salim Maluf estivera no Banco, se interessando pelo
empréstimo à firma industrial."
4.5. Insisto em afirmar que todas as
ações pOBSuídas pela Sr.a. Sílvia Lutfalla
Maluf o eram em consórcio com seu mari'do, o Sr. Paulo Salim Maluf, que não as
descartou de responsabilidade nem em suas
declarações ao Imposto de Rend,as, nem
ainda nas que fez ao assumir o governo de
São Paulo.
5. Há manifesta comprovação de ,tenta.tiva de proteção indevida e imOTal ao caso
Lutfalla, envolvendo nisso dois Ministros
de Estado da Justiça, (} ex-Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis VelIoso e
mesmo o atual Presidente da República que,
cIente desses fatos todos, consciente das
'burlas e crimes, que se cometem em seu
Governo do que lhe cientifiquei por oficIo
em 198D, não só silencia como vai mais longe, apoiando como seu candidato à Presidência da República, mesmo depois do bloqueio de bens por enriquecimento ilícito
determinado por seu colega, Ernesto Geisel,
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o mesmo Paulo Salim Maluf, a quem, Geisel exemplarmente negou apoio político.
Digo isso e provo, porque:
5.1. O Coronel Moacyr Coelho, DiretorGeral da Policia F1ederal, em oficio acompanhado de farta documentação, dirigido
ao Dl". lImar Nascimento Galvão, da 2.'"
Vara da Justiça Federal em Brasília, quando processllido criminalmente ,por mim, ante
aquele Juizo noticiou, afirmou e comprovou o 3'eguinte:
5.2. "liI - A petição do BNDE
(Doc. n.o 4) deu entrada neste Depar,tamento no dia 3-9-79', tendo sido protocolada sob o n.o SRA/DPF/BSB/
025265/79 (Doos. 02/03)."
"Exm.o Senhor Ministro da Justiça,
Dr. petrônio Portella, transmitida verbalmente à direção geral do DPF, a
petição do BNDE foi devolvida, segundo noticia o despacho do Superintendente Regional do DPf em São Paulo,
à época, Dr. Dante Nardelli (Doc. n.o
04 última folha). (O despacho foi
transcrIto à máquina para facilitar a
leitura.)"
"No dia 10-9-79 (segunda-feíra) foi
o Processo SRA/DPF/BSB-025265/79
(Petição do BNDE) encaminhado ao
Ministério da Justiça. através do Ofício n.e 0279/79 - CCP/DPF <Doc. n.O
06), onde foi entregue ao então senhor Ministro da Justiça, Dl". Petrônio
Portela, não tendo de lá retornado até
a presente data (o grifo é do próprio
Coronel em seu petitório).
"Cabe ressaltar que os dias 7, 8 e 9
de setembro de 1979, foram, respeotivamente, feriado nacional, sábado e
domingo e que somente no dia 10 o documento retornou de São Paulo tendo
sido imediatamente encamínhàdo ao
Ministério da Justiça."
"Posteriormente em 7-11-79 pelo
CC!>/DPF
Ofício de n.o 0325/79 (Doc. 07) foram encaminhados ao Dr
Syleno Ribeiro de Paiva - à épocà
Chefe do Gabinete do Exm.o Sr. Ministro da Justiça - quatro volUll1Jes contendo documentos que instruiam a Peteicão do BNDE, a fim de serem juntados ao processo 'Principal. (SRADPF/BSB-025265/79 já referido)."
"Em 8-5-80 (o grifo é nosso) por determinação do atual Ministro da Justiça, o setor competente do DPF expediu certidão, informando não existir no
âmbito do Departamento de Policia
Federal nenhum inquérito instaurado
por solicUação do BNDE contra diretores da SoA. nação e Tecelagem Lutfalia. (Does. n.o" 08 e 09).
6. Instado no processo movido por Paulo
Salim Maluf contra o Advogado WaIter do
Amaral, suso-mencionado, o Ministro da
Justiça, requisitado inúmeras vezes pela
Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo, chegou ao cúmulo do cinismo de informar aquela P.residência, pelo Ofício n. O
727, com absoluto desprezo por qualquer valor de seriedade.
"Que não encontrei neste Ministério
o Processo SRAlDPF/BSB/025265/79."
7. Para o Sr. Ibraim Abi-Ackel não restou saída: ou mentiu ao Poder Judiciário
paulista, incorrendo em grave crime - e é
o mais certo -, ou é um irresponsávei, primeiro, ,porque não sabe o que ocorre em seu
Ministério e, depois, sabendo, como sabe-

Quarta-feira 5

15923

mos que sabe, já deveria como lhe impõe o
mister e as obrIgações da decência, de dar
andamento ao inquérito do BNDE, hoje
BNDES, contra os Lutfallas, até com o risco de pôr a descoberto ,a candidatura de seu
chefe eletioral, o Sr. Paulo Salim Maluf.
8. Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o nível da decência está baixíssimo
nesta República. A responsabilidade dos detentores do Poder usurpado ao povo assemelha-se à das quadrilhas, que se garantem
estabelecendo entre si a solidariedade e a
fidelidade contra a lei e a Nação. O cinismo
tornou-se virtude nas gestões administrativas, of€ll1dendo semresponsabili21açãio ao
nobre relacionamento exigivel entre os Poderes. A verdade se ofusca com a mentiraria
permanentemente oficializana. Os interesses da Pátria desolam-se e desaparecem
ante os interesses dos famintos do poder,
que o exercem na mazela quotidiana do
escândalo. Afinno isso, porquanto lendo o'
documento que anexo a este, Ofício de n.o
1211S0-CCP/DPF, de 8 de agosto de 1900,
enviado pelo Coronel Moacy,r Coelho ao senhor Ibraim Abi-Ackel, vemos o Ministro da
Justiça em flagrante delito porque ciente
de que:
"Em cumprimento a detenninações de
V. Ex." informo que a Polícia Federal

não instaurou inquérito policial paora
lltpurar as denúncias formuladas pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico - BNDE contra os diretol1"es e acionistas da S.A. Fiação e Tecelagem LUftalla,conforme se verifica·
pela certidão em anexo. expedida pela
Coordenação central Judiciária d.este
Departamento."
"OutrOBSim, informo a V. Ex." que o
requerimento do BNDE, com o pedido
de instauração de inquéritD, foi encaminhado ·ao antecessor' de V. Ex." em
10-9-79. através do Ofício n.o 0279/79CCP/DPF."
E mais, po'rque, ciente, como nos prova o'
mesmo Coronel Moacyr Coelho, em seu petitório ao Juiz lImar Galvão, quando afirma:
"Em 8-5-80. Por determinação do'
atual Ministro da Justiça (Ibraim), o
setor competente do DPF expediu certidão informando não existir no âmbito dó Departamento de Polícia Federal
nenhum inquérito instaurado por soUcitação do BNDE contra diretores da,
S.A. Fiação e Tecelagem Luftalla (Does.
n.o 08/09)."
Ea Certidão referida pelo Coronel Moacyr Coelho é clara, denunciando a ciência
do MiÍlistro, mais uma vez, informando a
matreirice da Polícia Federal procurando
esquivar-se de responsabilidade e escancarando as portas de mais um escândalo ministerial processado pa.ra garantir Maluf e
seus obj etivos. Senão que se leia a certidão
referida e anexada a este.
9. O Código de Processo Penal para os
casos de ré1l8 soltos, estabelece prazo não
superiora 30 dias ipara o encerramento do
Inquérito Policial· e seu enca,minhamento à
autoridade judiciária competente.
10. No dia 10 de setembro de 1984 registrou-se a passagem do 5.0 ano, cinco anos,
que este Inquérito Policial, requerido, por
órgão da mais elevada responsabilidade do
Estado, o BNDE, hoje BNDES, se encontra
engavetado no Ministério da Justiça, ciente
do Presidente Figueiredo, sem que ato algum
lhe determinasse o andamento.
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11. O Proeurador-Geral da IRepública,tão
prestante em acorrer o Executivo nas ações

ditas de Segurança Nacional contra patrIotas, atinglndo a própria imunidade parla~
mentar, faz ouvidos mocos, finge-se de cego, mantem-se alheio à violentação da Lei,
em ação que lhe compete por j á ter conhecimento dos fatos, em flagrante violentação também de suas funções legais.
12. A Lei n.O 1.079, de lI} de abrIl de 1950,
em seu art. 9.0, inciso 3 define como crime
de responsabilidade do Presidente da República .e de seUB Ministros de Estado o seguinte:
"São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:
3. ... não tomar efetiva a re8pQnsabilldade dos seus subordinados, quando manlfe.sta em delltos funcionaia ou
na prática de atos contrários à COnstituição."
.
A mesma Lei, em seu art. 9.0,

:w diz:

inci~o

"4.... expedir ordens ou fazer requisições de forma contrái"la às disposições expressas na COnstituição."

Referida Lei, em seu art. 9.°, inciso 7.0
preceitua:
"7. . .. prooeder de modo incompa_
tível com a dignl:dade, a honra e o
decoro do cargo."
13. Não há, Sr. Presidoote e Srs. Deputados, como deixar-se de exigir uma CP!
ipara ,um caso com tais agravantes, que está
a exigir de cada um de nós investigação que
aponte as responsabilidades legais, morais
e políticas d08 implicados.
A moralldade administrativa, o respeito
pela opinião pública, o apreço devido à instituição da Justiça, os deveres inerentes à.s
funções administrativas na República, a homenagema ·um povo assaltado diuturnamente, violentado em suas melhores esperanças, desabrIgado de seus direitos, submetido à fome e a miséria constantes, impõem-me investir con1/l'a o poder arbitrário,
clnico, itte&p0n8ável, anti-patrIótico, imoral
e corrupto, que ameaça mais que aos coftes da Nação, e muito mais, pelo mal que
nos tem feito, a própria dignidade da alma
nacional.
Face a tanto,
Sr. Presidente
S1'8.. Deputados,
Peço-lhes a alta consideração de, discutida

e analisada a matéria, seja aprovada a sepinte Resolução:

Art. 1.° F1ca instituída a COmissão Plla:'de Inquérito destinada a investiI&r e apurar atos do M1nIBtério da Jutiça,
por seu Mln1stro, do BNDES e a Policia. Federal, quanto à inércia desta última em promover 08 atos e InquérIto Policial requertdo pelo BNDES contra a &A. F1ação e Tecelegam Lutf{l.1la, bem como pela açãO do
MiniStro Ibrah,ilm AbI.-Aclrel que mantém
'em absoluto segredo no seu Ministério os
autos do Inquérito e a documentação comprobatória de delitos cometid08 pelos acioidstas de delltos da Lutfalla.
Art. 2.0 A CPI terá prazo de duração de
120 (cento.e vinte) dias, constituída sua
composição por não menos de 7 (sete) e não
mais 11 membros.
lamen~r

Art. 3.0 As despesas decorrentes desta
CP! e se realizarão na conformidade da

.egislação vigente.
Sala das sessões, de setembro de 1984.
- Pela pátria, sempre, João Cunha.
Brasília, 13 de outubro de 1980.
:Ex>celentLssimo senhor presidente,
. Nos termos do meu pronunciamento de
10 de outubrQ vencido, quero fazer chegar
às mãos de V. Ex.", pelo presente, as preocupações relativas ao "Caso Lutfalla".
Como afirmei, confio em que V. Ex." não
está ciente desses fatos em sua crueza e
gravi{iade, motivo pelo qual entendi dever
fazer chegar às mãos de V. Ex." cópias dos
documentos, que, rob ~ aspecto possuo,
na ~ctativa das providências que, sei,
serão Imediatamente tomadas.
Meu pronunciamento - Doc. I - informaxá V. Ex." a respeito de dois fatos que
entendo de suma gTavida{ie: o prImeh'o, ·relativo à retenção de inquérito policial :requeri{io, como se sabe pelo BNDE contra os
acionistas da S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalia, primeiramente por ato do então Ministro da Justiça, Petrônio Portella e, depois, agora, por omissão inaceitável do Excelentissimo senhor Ministro, Ibrahim AbiAckel; - depois, o segundo, :relativamente
ao que a imprensa. vem chamando de "Acerto de contas", entre os acionistas da LutfalIa e setores do govemo de V. Ex."
O Documento TI, refere-se à manifestação
do Sr. Chefe do Departamento de Polícia
Federal, Coronel Moacyr Coelho, nos autos
do processo-crime, que lhe movo, :perante
o D. JUÍZo da 2." Vara da secção Judiciária
da Justiça ,Federal de Brasília, pelo qual
S. Ex." patenteia claramente a situação irregularIssima do inquérito policial requerido
pelo BNDE em 3 {ie setembro de 1979, pa:ralisado sem nenhuma :razão facta e sem
fundamentação legal alguma.
O referIdo documento II inc.rimina definitivamente o Exmo. sr. MInistro da Justica, Ibrahim Abi-Ackel no delit'O .previsto
pelo art. 319 do Código penal, pelo que. face
à sua condição ministerial, requeri do Exmo.
Juiz de Direito da 2." VaTa da Justiça Federal, que declinasse de sua competência.
enviando o processo ao Supremo Tribunal
Federal para que proceda conforme a Lei,
-Doc.

m-.

Faço presente a V. Ex.", ainda publicação,
Doc. IV - da representação criminal feita
pelo Sr. Advogado Dl'. Walter do Amaral,
Il'elativamente ao enrl(Juecimento ilícito verlficado no caso LutfaIla.
Levo a V. Ex.·, ainda, O petitórIo vestibular da Ação PGpu!ar proposta pelo Dr.
Walter do Amaral, relativamente ao que
vem sendo conhecido como "Acerlo de
Contas" entre setores do GOverno presidido
por V. Ex.- e o grupo Lutfalla, Doc. V e que mereceu, prontamente, o deferimento
de Liminar, que sU$tou o curso do processo
de ajuste.
Não desejaria apresentar mais essa, dentre tantas outras preocupações de V. Ex.•,
entretanto, nossas responsabilidades, diverllificad1lS pel1lS funções e origens, impõemnos, como sei, obrigação de enfrentar esse
tipo de problema e encaminhar-lhe a solução.
Dentro desse espírito, no que me compete,
adianto a V. Ex." que se encontra em :preparo, por minha A8se8s0rJa OS termos do
pedido de processo por crime de reeponaa-
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bilidade a ser propoota perante a Mesa da
Câmara dos Deputados contra o Exmo. Sr.
Ministro da Justiça, Dr. Ibrahim Abi-Ackel,
com fundamento nas ;razões factas aqui
mencionadas e bem assim na legl.slação,
Constitucional e comum definidoras do caso.
Oerto de estar agíndo nos altos interesses
da Nação, firmado nos melhores propósitos,
que animam meus passos na vida públ1ca,
confirmo a V. Ex." est3lr na aguarda de
pronta manifestação, que satisfaça a expectativa de todos quantos, como eu, não
desesperançaram e crêem que ainda seja
possível esta Nação, apesar de tudo.
Cordialmente. - .Joio Cunha.
Ofício n.o 1}279179-CCPIDPIF
Brasília - DF, em lI} de setembro de 1979
senhor Ministro:
COnforme entendimento anterior, tenho
a honra de passar às mãos de V. Ex." o processo MJ/DPF/SRAlBSB n.o 0211/265179, iniciado por um requerimento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econõmico-BNDE,
com o pedido de instauração de inquérito
policial para apurar fatos crIminoSiOS atrIbuídos a diretores e acionistas da "Lutfalla".
Na oportunidade, apresento a V. Ex.protestos de elevada estima e consideração.
- MoaC/YT COelho, Diretor-Geral.
Ofício n.o 025179-CCP/DPF
Brasília - DF, em 7 de novembro de 19'79
Senhor Chefe do Gabinete:
Restituo a V. S." quatro volumes, em
anexo, encarecendo determinar a juntada.
ao processo n.O 025.265/79-SRAIBSB, remetido a esse Ministério em 10-9-79, pelo Oficio n.o 0279179-CCPIDPIF.
Esclareço a V. S." que o expediente .em
tela refere-se a requerImento do BNDE, com
pedido de instauração de inquérito policial
para apurar irregularidades atribuídas a diretores e aeionisdtas da Fiação e Tecelagem
Lutfalla.
Na oportunidade, apresento a V. S." protestos de elevada consideração e apreço. Walter Dias, COOrdenador Central PoUelal.
Ofício n.o 442/8o-GSR/SP
Em, 13 de agOllto de 1980.
MerItissimo Juiz:
Reportando-me ao contido no Ofício de
n.O 427/80, dessa Vara. Federal, tenho a 8a.tlsfação de informar a Vossa Excelência
que, no âmbito desta superintendência Regional, não foi instaurado qualquer Inqué...
rito Pollcial com o fim de apurar a e.-·
tênela de llicitos penais praticados pe!i\A
pessoas referidas no item "I" daquela im,elal e, à. época dos fatos, vinculadas à. &.A.
Fiação e Telecelagem Lutfalla.
Cabe-me aduzir, por necessário, qu~ o
expediente encaminhado a este órgão Regional do DPF em 3 de setemhro de 19'19 e
aqui recebido no dia imediato, conforme
protocolo de n.O 025-265!'79, foi logo após ~e
volvido à COOrdenação central Policial do
DPF, em Brasília, por eJq>ressa determinação do seu tituiar, Doutol:' Wa.lter Dill8,
quando ocupava o cargo de SuJperintendente Regional em São Paulo o Doutor Dante
Nardell1.
Por conseguinte, qua:l8quer outros escla;recimentos a respeito devem ser SiOlicitaélos
ãquela AutorIdade ou à Direção-Geral Cio
Departamento de Policia Federal, nessa

Capital.
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BANCO NACIONAL DO
DESENVOINIMENTO ECONOMICO

Oficio P-275/00
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1980.
Meritis.s.lmo Juiz,
Em atenção ao pedido de Vossa Excelência, referente à Representação Criminal
n.o 293-PCD/80, tenho a honra de informarlhe que a matéria se encontra sob a jurisdição do Departamento de Policia Federal,
ao qual remetemos o Ofício n.o 23-PCD/80,
desse MM. Juizo, para as providências devidas.
Reitero a Vossa Excelência os protestos
da minha mais alta consideração. Luiz Sande, Presidente.
Ilm.o Sr. Diretor Geral do Departamento de
Polícia Federal
BSB-25.265/79
O Banco Nacional do Desenvolvimento
Eeonômico-BNDE, empresa pública federal
nos termos das Leis n.os 1.628, de 20-6-1952,
e 5.662, de 21-6-1971, com sede em Brasília,
Dis~rito Federal, e serviços na cidade do
Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 53,
inscrito no CGC sob o D.o 33.657.248/0001-89,
vem, por seus advogados, apresentar noticia criminis pelos fatos e fundamentos seguintes:
I - O Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, nos termos da Lei n.o 4.595, de
31-12-64, art. 23, " ... é o principal instromento de execução de política de invetsimenta de execução de política de investicício de sua atividade desenvolvimentista,
" ... poderá efetuar todas as operações bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da economia nacional ... " (art.
5.0 da Lei n.O 5.662 citada).
n - Nessa qualidade, em 1971, concedeu
à. S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla um
empréstimo de Cr$ 13.000.000,00, nos termos do Regulamento Geral de Operações do
Banco. Em 1973, foi concedido novo mútuo,
de Cr$ 36.394.865,2l>, Com reescalonamentl>
do débito an'terior, também subordinado ao
R.egulamento da Entidade.
m - Mas, em atos de preparação para
lesar o Erário, os antigos diretores e aeionistas da Lutfalla, eonhecendo a importância da empresa no setor têxtil (onde era,
não só uma das maiores produtoras e exportadoras de fios, como também expressiva empregadora de mão-de-obra) vinham
esvaziando gradativamente o patrimônio da
sociedade, em seu próprio ,benefício.
IV - Decreto, como se apurou posteriormente, toram pratieados dIversos atos ilícItos, muitos dos quais objeto da presente
noticia criminis, pelo que os ex-diretores
e acionistas da LuttaUa provocàrram, desse
modo, a situação pré-falimentar da empresa, e, alguns meses depois do segundo empréstimo, tirando partido da grave crise
econômica que lavrava na ocasIão, pleItearam novos financiamentos do Governo, a
:pretexto de evitar a quebra.
V - O Governo, dada a conjuntura adversa, quer pela crise do petróleo, quer pelas dificuldades específIcas do setor têxtil
tradicional, temia falências em cadeia e
desemprego maciço. Atendendo a esses fins
sociais, foI determinado ao BNDE efetuar
aportes emergenciais à empresa, em nome
e por conta da União, medIante transferência de recursos da Reserva Monetária da
ordem de Cr$ 350.000.000,00, conforme decisão do Conselho Monetário Naeional
(anexo 1).
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VI. Expressi'i'a nesse sentido é o carta
da LUTFALLA, de 30-7-75, (anexo 2) em
que solicIta, de modo dramático, ao colaboração financeira do BNDE. Dustrativo, também, o "termo de compromisso de compra
e venda de .açÕ'es"ô'a LUTFALLA (anexo 3).
Nesse instrumento, os ex-diretores e acionistas da LUTFALLA, confessam a situação pré-falimentar da empresa e obrigamse, com seus bens pessoais, pela cobertura
de déficit patrimonial eventualmente apurado posteriormente.
VII. CumpI1e esclarecer, desde logo, que
o referido "termo" não tem natureza simplesmente comercial, porque apenas instromentou a intervenção do BNDE, como mandatário da União e -executor, no caso específico, de um ato de política econômica
e social do governo, permitindo o controle
direto da aplicação dos recursos da aludida
Reserva Monetária.
VIII. Assim, o BNDE, ao assumir a empresa (por lapso de apenas 12 meses, 'através de um interventor e um contador de
sua confiança) em agosto de 1975, limitouse a aplicar os recursos do Tesouro na cobertura do vultoso passivo deixado pelos
antigos dirigentes, com o objetivo social de
evitar a falência imecUata, com desemprego
em massa de seus empregados.
IX. Os ex-diretores e acionistas estavam cientes de que, de conformidade com
os princípios que regem os financiamentos
de fundos públicos, o BNDE só concederia
os empréstimos com as suas garantias pessoais, o que se materialiZOU no referido
"termo" de opção de compra de ações. Porém, fraudaram de antemão essas garantias, alienando os seus bens, num total de
519 transações imobiliárias, inclusive a 80cied'ades adrede organizadas pelas respectivas esposas e outros membros da familia.
X. Entre os atos mcitas praticados pelos
ex-diretores e acionistas da LUTFALLA,
com a finalidade de fraudar a garantia.
pessoal prestada ao BNDE como agente do
Tesouro Nacional, destacam-se:
a) alienação 'a terceiros, no período (1972
a 1977), de pl'aticamente todo o patrimônio imobiliário daqueles ex-diretores e acionistas (aneXOs 4 oe 5);
b) enriquecimento significativo, no mesmo período, do patrimônio imobiliário das
empresas formadas pelos ex-diretorea e
acion1stas, ao saber:
- LUMAVER S.A. Empreendimentos;
- LUMA Empreendimentos Agropecuários S.A.;
- Boa Vista Empreendimentos AgropecuáriOS S/A;
- Comércio Importação e Exportação
Edmundo Kehdi Ltda..;
_ Representações Comerciais e Administração Marlu Ltda.;
, c) as ,aquisiçáes de imóveis feitas por
essas empre/lollS se consumar.am, quer por
incorporação direta de bens dos antigos diretores e acionistas da LUTFALLA, quer por
compra a terceiros com recursos fornecidos
pelos mesmos ex-diriglen1Jes, rporquanto o
v,alor das operações mostrava-se incompatível com o faturamento próprio da compradora;
d) circunstância específica, atinente à
"LUMAVER", empresa derento1'l8. dos principais bens 'lia grupo e holding das três primeiras firmas referidas na alínea "b", su-
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pra, revela a pl'emeditação COm que agiram
os ex-diretores e acionistas da LUTFALLA:
1) o controlcacionário doa "LUMAVER",
cujo capital era dividido entre 03 ex-dIrigentes da LUTFALLA,foi transferido a outros parentes próximos (a saber: Vera LutfaDa Jafet e Sylvia LutfaIla Maluf) em
23-7-75, os quais passaram a detentores de
99,9% do capital da firma (anexos 6 e 7);
ii) esses parentes próximos (que também
eram acionistas da LUTFALLA) cederam
toda a sua participação na Empres.aaos outros membros do grupo, no mesmo dia (8 de
agosto d'e 1975) em que foi fi.rmado o contrato pelo qual se prestou garantia pessoal
aos recursos do Tesouro (anexos 8 e 9);
iii) assim, esses parentes próximos, por
não serem mais ,acionistas da LUTFALLA
não assinaram o compromisso com o BNDE,
excluindo os bens da "LUMAVER", ou mesmo as ações de seu capital, de qualquer alcance executório, para recuperação dos recursos do Tesouro.
XI. Destarte, através desse concilium
:rraudis, longamento prepaI1ado, não só desviaram os bens e valores da LUTFALLA, fa:1Iando com que esse desfalque fosse coberto
por recursos públicos, como também fraudaram as garantias pessoais que assumiram, alienando previamente todo o seu patrimônio privado, a fim de impossibilitar
o ressarcimento da União, pelas vias judiciais ordinárias.
XII. Esses fatos levaram o Gove,rno a
agir excepcionalmente, ,baixando decretQ5
de confisco, não só dos bens da empresa
(S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla), como
do patrimônio particular dos ex-diretores
e acionistas, inclusiVJe das firmas faJPiliares
que tiv'eram co-participação nos atos ilicitos, objetivandó o ressarcimento do Erário.
XIII. No entanto, os atos de confisco Decretos n.Os 82.088 e 82.833, de 7-8-78 e
13-12-78 (anexos 10 e 11) - não excluem a
apuração da responsabilidade criminal. O
Ato Complementar n.o 42, de 27-1-69 <-art.
1.0, in fine), ressalva que la8 medidas confiscatórias não prejudicam a aplicação das
sanções penais cabíveis. Ademais, em se
tratando de delitos já consumados, a reparação do dano, caso espontânea, apenas
atenua a pena (COO. Penal, m. 48, IV, bL
XIV. Em se tratando de crimes "praticados em detrimento de bens, serviços ou
interesses da. União", a competência jurisdicional é da Justiça. Federal (Lei n.o 5.010,
de 30-5-66, art. 10, inciso V). No caso, o
BNDE, empresa pública federal, atuou com
agente do Tesouro, a.plicando ;recursos da
própria União ~eml ("Reserva Monetária"), nos termos do citado art. 23 da Lei
n.o 4.595, de 31-12-64.
XV. Em virtude disso, é competente o
Departamento de Policia Federal paTa, mediante inquérito, apu1'l8.r os fatos adiante
relatados, segundo dispõe a Lei 111.° 4.483, de
16-11-64.
XVI. Assim, cumpre examinar o iter
criminis percorrido pelos antigos diretores
e ac10nistas doa LUTFALLA, em que se podem vislumbrar os seguintes delitos:
1. Estelionato (art. 171 do Código Penal) - consubstanciado em operações mercantis sem nota fisoal e sem qualquer contabilização nos livros da empresa. As operações dessa natureza, denominadas de
"Caixa 2", encontDaml-se descritas, em detalhes, nas ea.rta:s Liq. 64/76 e Liq. '73/76,
de 27-10-76 e 10-11-76, dirigidas pelo Liqui-
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<lante da LUTFALLA ao BNDE. São as seguintes e principais conseqüências das vendas pela "Caixa 2":
a) enriquecimento ilícito dos diretores!
acionistas, em detrimento da sociedade;
b) sonegação fiscal;
c) geração, no mercado, de um sistema
paralelo ao legal, em que os clientes comprariam sem nota, para vender sem nota;
d) desequilíbrio nos inventários contabilizados da empresa.
No presente item importa verificar que
o desvio de valores da sociedade em beneficio dosacionistas!administradores constituiria delito de estelionato. O dolo, no caso, é antecedente, porque a posse da coisa
(dinheiro) era obtida ilicitamente, uma vez
'que o comprador emitia o cheque diretamente lW operador da "Caixa 2" (V. anexo
12: Rotina das operações sem nota fiscal).
, As operações "Caixa 2", Lutfalla, ficaram
comprovadas através dos seguintes principais documentos:
a) carta de Luiz Filandra, ex-empregado
da empresa, dirigida ao Liquidante em
25-10-76, onde narra., minuciosamente, o
que ele mesmo denomina de "Rotina das
operações de venda sem nota fiscal da Fiação e Tecelagem Lutfalla" (anexo 12);
b) carta de .Tosé Carlos Filatro, diretor
profissional contratado em fins de 1974, para tentar implantar a reorganização da empresa, dirigida ao liquidante em 20-10-76,
em que discorre acerca das principais irregular:ldades observadas 'naqueles tormentosos 6 (seis) meses de gestão", segundo
seus próprios dizeres. O relato desse administrador profissional constituiu-se num
verdadeiro libelo contra a forma com que
era conduzida a empresa, f·azendo menção,
inclusive, a essas operações, as quais chama de subfaturamento". Do il'elatário desse ex-diretor profissional podem-se destacar os itens 2.1 (fls. 13), 1.3 (fls. 7 a 9),
2.3 (fls. 15) e letra g das fls. 12 (anexo 13):
c) carta de Ediel A. Spalonsi, também
diretor profissional contratado juntamente
com José Carlos Filatro, dirigida ao Liquidante em 29-10-76, em que, além de mencionai!' o caos administrativo da sociedade,
informa, também, a respeito do "subfaturamento" (anexo 14):
d) reclamação trabalhista, promovida
contra a Lutfalla pelo vendedor Emilio Miguel Haddad, afora perante a 15.& Junta
de Conciliaçã() e .Tulgamento de São Paulo
(Processo n.o 2.751/74), onde o Reclamante
juntou ao processo 56 comprovantes de vendas cuja comissão não foi paga pela Empresa, dos quais 19 são pedidos de mercadorias a serem vendidas sem nota, cuja
sigla é VIA ED (anexo 15);
e) carta de 17-4-74, firmada por Fllad
Lutfalla .Tr. e dirigida à Tricovic Ind. Com.
de Malhas Ltda., confirmando o recebimento de 12 notas promissórias e a emissão de
duplicatas para substituí-las, que seríam
descontadas no Banco do Brasil. Essas notas promissórias se originam de venda sem
nota fiscal. Por isso, não eram faturadas
normalmente, e sobre elas sacadas dupli(l~tas, quando havia dificuldade de desconto das notas promissórias (anexo 16);
f) depoimento, perante o Juiz da Vara
Civel de Petrópolis - R.T, do representan:te legal da Tricovic, em que declara, textua.lm,ente, que as notas promissórias eram.
representantivas do seu débito para com a
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Lutfalla, só tendo sido substituídas, por duplicatas porque a firma credora encontrara
dificuldades de desconto das referidas notas
promissórias. Donde se conclui que não eram
emitidas duplicatas, originariamente, por
tratar-se de operação "Galxa-2" (anexo 17);
g) pedidos de fornecimento formulados
pelo setor de venda's da Lutfalla do setor
de produção, onde se especificava a quantidade que deveria ser entregue lW cliente
sem nota (via ED), ou faturada normalmente (via Fuadinho) (anexo 18).
h) além dessa documentação, é de ressaltar que a Comissão Geral de Investigações, nos processos de investigação sumária instaurados contra os agentes de enJ:iquecimento ilícito, há de ter examinado o
movimento das contas Ibancárias dos operadores da "Caixa 2", de modo a comprovar, cabalmente, as transações mercantis
sem nota fiscal. Embora o autor desta "notitia criminis" não tenha acesso àqueles
autos, dada sua natureza sigilosa, nada impede que o Departamento de Polícia Federal, no curso do inquérito criminal, requisite os referidos processos, para melhor
instrução da matéria;
2. Apropriação Indébita (art. 168 do C.P.)
em concurso material (art. 51 do C.P.) com
os delitos de Falsidade Ideológica (art. 299,
C.P.), Uso de Documento Falso (art. 304,
C.P.) e Fraude e Abusos na Administração de Sociedade por Ações (art. 177, § 1.0,
11, do CP): comprovam, de forma conciudente,a ocorrência desses delitos, os desvios de recursos sociais realizados pelos exdiTetores/acionistas na operação com a.empresa "Fabiana Têxtil". A Lutfal1a teve, no
exercicio de 1974, nos próprios dizeres dos
seus então diretores, em carta dirigida pela Lutfalla ao BNDE em 1.°-4-75 (anexo
19), uma inexplicável diferença de caixa de
Cr$ 10.116.. 476,64, para menos. Esse déficit
mcito foi coberto de modo também fraudulento: os acionistas Fábio Lutfalla, Maria
Lulza Flalfel Lutfalla, Fábio Lutfalla Jr. e
Vera Lucia Mattar Lutfalla transferiram à
Empresa, para cobrir aquela diferença
"Inexplicável" 599.800 ações que possuiam
no capital da Fabiana, à razão de Cr$ .,
16,87 por ação, quando essas ações valiam.
de fato, Cr$ 0,46.
Os documentos que comprovam a ilicitude dessa operação são os seguintes:
a) cllirta Liq. 24/77, de 3-5-77, dirigida pelo Liquidante ao BNDE, relatando a transação (anexo 20);
b) ata da Assembléia Geral de 22-4-77,
da Fabiana (anexo 21);
c) ata da Assembléia Geral Extraordinária de 1.°-7-74, da Falbiana (anexo 22) ;
d) registro do contrato social (anexo 3);
e) .contrato particular de compra e venda
das ações da Fabiana pela LuUalla, comprovando a operação realizada para cobertura da diferença de caixa (anexo 24);
f) carta da Diretoria da Lutfalla, analisando a possibilidade de ser feita a cobertura da diferença de caixa coma cessão de
ações da Fabiana (anexo 25);

g) laudo da Soteconti. (auditores independentes) sobre o valor patrimonial das
ações da Fabiana, que conclui ser de Cr$
0,46, o que comprova a superavaliação, uma
vez que as ações foram cedidas por
Cr$ 16.87 (anexo 26).
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Comentário
Vê-se que houve uma apropriação inicial
,de recursos (déficit "inexplicável" de caixa) da empresa por parte de ex-diretores!
acionista,s, que detinham a posse desses recursos, face a sua condição de dirigentes;
Posteriormente, utilizaram-se de meios
fraudulentos para encobrir o débito, infringindo, destarte, os arts. 299-, 304 e 177, § 1.0,
U, da lei repressiva, em concurso material
(a;rt. 51, caput, do C.P.) com a apropriação indébita.
Não foram esses delitos utilizados como
crimes-meio para a consecução de um estelionato, pois, como dizem os mestres:
"Na apropriação indébita o dolo é
"subsequens"; no estelionato é "antecedens". Para que se reconheça o estelionato, é imprescindiv,el que o emprego dos meios fraudulentos seja a
causa da entrega da coisa. Assim, quando, licitamente obtida a posse da coisa,
o agente dispõe dela ut dominus e, em
seguida, usa de meios fraudulentos para dissimular a apropriação indébita,
este é O' nomem juris que prevalece, e
não o estellonato" (Nelson Hungria.,
"Comentários", VaI. VII, pág. 211, F0rense, 1,& ed., 1955) (o grifo é do original).
Nessa linha de raciocínio tamlbém segue
Bento de Faria ("Código Penal Brasileiro",
VaI. IV, pág. 166, Livraria Pacinto, 1943).
No caso comentado, o apossamento dos recursos se deu antes da utilização dos meios
fraudulentos, que só foram empregados após,
para acobertá-lo.
Houve mais de uma ação, com desígnios
autônomos, cáracterizando o concurso material.
3. Estelionato (art. 171, caput, do Código
P.enal). Demonstram-no os seguintes fatos:
3 .1 Desvio de recursos da empresa. para
patrimônio particular dos SeU9 diretores: O
ex-diretor Fuad Lutfalla. Jr. firmou, com O'
principal acionista e sócio das empresaa
Az de Ouro e Dica, Sr. Roberto ZimmeTIllan.
que eram devedoras da Lutfalla, 'escritura
de compra e venda de um terrono no Balneário de Camboriú, Estado de Santa Ca-,
tarina, em que Fuad Lutfalla Jr. figurava
como comprador (anexo 27).
Dias depois (em h'i-5-75), foi enviado à
contabilidade da Lutfalla memorandO' que
determinava a. baixa das dívidas na Az de
OUro e da Dica, liquidadas com um ,terreno entregue a Fuad Lutfalla .Tr. Esse me-'
morando (anexo 28) está assinado por Domingos Frugoli, Chefe do Setor crédito!
Cobrança (assinatura da esquerda) '8< por
Apparicio Antonio Willes Ennes, Gerente
do Departamento de Finanças (assinatura
da direita).
Ficou evidenciado que o preço do terreno compr·ado pelo Sr. Fullid Lutfalla Jr. seria pago com o cancelamento do débito da.
Az de Ouro e da Dica para com a Lutfalla.
Esse cancelamento não ocorreu, porque
o então Contador da Lutfalla (Octacilio
Paulo Pereira) a isso se recusou, persistindo débito.
Comentário:
Assim, usando em proveito> próprio crédito da Empresa, obteve o Sr. Fuad Lutfalia Jr. vantagem llícita (tomou-se :proprietário do imóvel em Camboriú), em prejuizo da Lutf.alla e do acionista e sócio
principal das empresas Az de ouro e Dica,
induzindo-as a erro, mediante artifício
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(promessa de cancelamento do débito dessas 'empresas para com a Lutfalla), utilizando-se, ainda, de crime meio (:falsidade
ideológica), pois foi inserida na escritura
pública afirmativa de pagamento em moeda corrente (o que não ocorreu), ilícito esse,
porém, consumido pelo crime fim ('estelionato).
3.2 Outra forma de desvio de valores
da sociedade em proveito dos diretores era
a aquisição de matéria-prima em nome da
LutfaIla, sem qualquer escrituração contábil interna, e a sua revenda a. terceiros, antes que desse entrada. no estabelecimento
industrial da Empresa. Como a compra não
era cC'ntabilizada, o produto da revenda ficava para os ex-diretores/acionistas.
Comllrova essa prática ilícita o pe'dido de
falência formulado por AlgodO'eira Gadelha
S.A. contra a Lutfalla, cujo decisório, na
Apelação Cível n.O 260.859, da La. Câmara
Civel do Tribunal de Justiça de São Paulo,
apc~ta as seguintes conclusões (anexo 29):
a - não há, nos livros da Lutfalla, a menor referência à aquisição dessas partidas
de algodão;
b - já nos livros da vendedora, Algodoeira Gadelha S.A., aliás firma tra<licional
nesse ramo, os registros foram objeto de
lançamentcl3 regulares, quer no Livro de
Registro de Duplicatas, quer no Copiador;
c - ademais, a vendedora apresentou as
notas fiscais e faturas expedidas em época
oportuna, além de comprovação de remessa
da merca'doria, com pagamento de frete aos
carreteiros e recolhimento do ICM na ocasião devida;
d - configurou-s·e, assim, operação comercial regular até as portas do estabelecimento da Lutfalla, quando não mais se
tev,e notícia da mercadoria;
e - em conclusão: a Empresa (Lutfalla)
foi obrigada a arcar com o ônUll do pagamento de Cr$ 411.261,33 referente a três partidas de algodão, que foram ilicitamente
desviadas em J)enefíeío dos seus ex-dh,etores/acionistas.
Obs.: .as demais circunstâncias, detalhes
e documentos referentes a esta ocorrência,
podem ser obtidos do processo óe requerimento de falência, o qual poderá ser requisitado dos arquivos da 7.a Vara Cível da
Capital de São Paulo.
Comentário:
Nesse caso, obtiveram vantagem ilícita,
auferindo os ganhos da venda do produto,
em pr<ejuízo da Empresa, :pois, deixando de
pagar aos vendedores da matéria-prima,
esses cobraram da Lutfalla. Esta, por decisão judicial, foi reconhecida como devedora da importância correspondente. Os
agentes locupletaram-se mantendo a Empresa 'em erro, escondendo dela ,tais operações, mediante evidente fraude, pois, valendo-se de sua condição de diretores, compravam a mercadoria, recebiam-na e a
vendiam, sem lefetuar qualquer registro contábil na Empresa.
4. Fraude na administração de sociedades
por ações:
·Falseavam-s,eas demonstrações financeiras, para conseguir '0 incremento e a manutenção dos limites de crédito na rede
bancária (art. 177, § 1.°, I, do CP) e junto
a instituições financeiras públicas, dentre
as quais o próprio BNDE.
Segundo o plano traçllJdo, como as dívidas
contraidas somente seriam pagas pela Em-
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presa quando esta tivesse sido transferida.
à responsabilidade do GoV'ertlO, o objetivo
dos ex-diretores/acionistas era obter o endividamento máximo da Lutfalla, desviando
ilicitamente as suas receitas. Com esse propósito, as demonstrações financeiras foram
falseadas, principalmente no exercício de
1974. Os documentos abaixo ccmprovam
essa falsificação:
a - relatório do diretor-profisional José
Carlas FilaMo (anexo 13). Vale destacar o
item 1.2 da carta daquele administrador,
quando descreve a situação financeira da
Empresa. l!: esclarecedor um trecho do item
1.5 que se transcreve:
"a situação econômica, à. medida em
que ia sendo levantada e analisada, revelava-se bastante precária, posto que
a empresa convivia com um veroadeiro
processo de autofagia, provavelmente
há vários anos (grifos do originaI); o
irrealismo contálbllem muito vinha
contribuindo para isso. Basta lembrar
os "enfeites" do Balanço observados e
o pl"ejuízo apurado no pré-Bala.nço de
31-12-74";
b - relatório dos Au<litores Boueinhas,
Campos, Coopers & Lybrand, Ltda., de
27-2-76, completado por outro trabalho desses mesmos auditores, de 23-4-77, sobre as
irregularidaües observadas na esCrituração
da empresa. Avulta, na auditoria efetuada,
a verificação ó~ uma avaliação espontânea.
do Atixo Fixo, no valor üe Cr$
.
102.123.466,00, em completo üesacordo com
as normas vigentes para correção monetária do Ativo Imobilizado. ESSa "avaliação
espontânea" objetivava esconder o prejuízo do e:lrercieío de 1974, para evitar a 1Jerda
dos níV'e1s de crédito desfrutados (anexos
30 e 31);
c - relatório enviado pelo Liquidante da
Lutfalla ao BNDE (carta Liq. 78/78, de
13-9-'78), sobre as divergências entre o Diário Geral, do Balanço Oficial e () Razão do
exercício de lM4 (anexo 32). A substância
do relatório pode ser assim resumida:

ci -

Introdução: a escrituração contábil
O sistema mecanizado de escrituração contábil empregado pela Lutfalla, utiliza livro "Diário" (de uso obrigatório) e
fichas soltas de Razão (resumo das contas
do "Diário").
2. O processo de escrituração mecanizada (Ol1vetti/Burroughs) é praticado por
super.posição das fichas do Razão nas folhas copiadas do "Diário". Este processo
permite que os lançamentos contábeis sejam feitos simultaneamente no Razão e na
folha do "Diário"; esta úLtima é copiada
Im livro, PO'l' impressão, através do uso d,e
placas de gelatina.
1.

°

c.li -

Apurações Efetuadas

Os atuais funcionários do setor de
Contabilida·de da LUTFALLA, fi2ieram um
levantamento dos lançamentos contábeis do
período de 1.° de janeiro a 31 de dezembro
de 1974. (Registrados a fls. 304 a 500 do livro
Diárío n.o 37, Livros Diários n. OS 38 e 39,
completos, e fls. 001 a 162 do Livro Diário
n.O 40, comparando-os CoOm os lançamentos correspondentes nas fichas do Razão.
2. O processo descrito na parte c.i, permitiu que,durante o período retromencionado, a LUTFALLA substituisse fichas do
Razão, originalmeJlte. escrituradas simultnneamente- .ço~ o livro Diário, por outras
fichas contendo vícios tais como: lança1.
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mentos contábeis modificados, saldos alte.
rados, valores parcialmente considerados,
omissão de lançamentos etc.
3. O "Balanço Geral" da LUTFALLA,
levantado em 31 de del'Jembro de 1974 e a
correspondente "Demonstração da Conta de
Lucros e Perdas" (copiados às fls. 163 e seguintes do livro Diário n.o 40 e publicados
na página 71 do DiáJrio Oficial do Estado
de São Paulo, do dia 26 de ,abril de 1975)
foram extraídos das fichas do Razão contendo os vícios já apontados.
4. Obj'etivando apurar, aind~ que parcialmente, os efeitos dessas irreguiaridades
nas contas da Empresa, seus atuais funcionários do setor de Contabilidade levantaram um novo Balanço Geral (pró-forma)
e correspondente Demonstração de Resultados, exclusivamente pelos lançamentos do
livro Diário, a que alude o § 1.0 (primeiro)
da presente seção. Para efeito 'liesse trabalho
foram adotados os mesmos critérios utilizados no· levantamento do Balanço Geral
PUBLICADO.
5. Em seguida foram confrontados os
dois Balanços (Pró-forma e o PUBLICADO) resultando daí divergêncIas, entre outras, cujos efeitos são de na.turezas várias
tais como:
. 5.1 - O "Lucro" líquido apurado pelo
livro Diário, de Cr$ 3.738.938,66, foi aumentado em Cr$ 5.221.007,94 (pelas fichas do
Razão), t()talizando Cr$ 8.959.946,60;
5.2 - Redução das disponibilidades em
caixa de Cr$ 4.653.439,59, cuja.s desembolsos foram registrados no Caixa, mas não o
foram no livro Diário;
5.3 - Baixa de direitos sobre terceiros
(Títulos a Receber) :
Cr$
Em 29-3-74
. 14.161. 556,84
Em 31-12-74
. 15.143.526,84
Soma
29.305.083,68
Sem o competente registro no livro Diário; inexistem documentos hábeis;
5.4 - Aquisição de bens (mercadorias)
registrados originalmente no livro Diário
por Cr$ 11.123.729,16 e reduzida para
Cr$ 2.173.729,16 (Cr$ 8.950.000,00 Ide redu·
ção), pela simp~es eliminação de algarismos
nas fichas ido Razão;
5.5 - Lançamentos omitidos no livro
Diário tais como:
5. 5.1 - Constituição da quota da Reserva Legal (Cr$ 68.664,53);
5.5.2 - Formação da provisão para o Imposto de Renda a pagar (cr$ 1.304.6.26,01);
5.5.3 - Reversão dos saldos das contas
que constituiam o "Fundo para Depreciação" (Cr$ 26.376.813,46);
5. 5.4 - "Nova constituição do Fundo para
Depreciação" Cr$ 18.629.531,19) etc.
6. No decurso das apurações foram '·encontrados inúmeros obstáculos gerados pela
total ausência de informações e controles
que deveriam ter sido exercidos através dos
registros contábeis. Seria necessária uma
apuração mais minuciosa, vale <lizer, com
maior prazo e melhor conhecimento dos
antecedentes da LUTFALLA para que todos
os trabalhos iniciados fossem concluídos.

7. Observa-se, por exemplo, que os registros contábeis não eram conciliados com
os registros fiscais, o que teria facilitado
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{) movimento de entradas, tran.sferências
e saídas de mercadmias sem um adequado
controle.
8. Na ausência de um controle ,adequado sobre a movimenliação de mercadorias, estas pod-eriam ter deixado de estar
,acompanhadas dos correspondentes documentos fiscais e, conseqüen1:iemente, os
assentamentos nos livros próprios teriam
sido omitidos, o que geraria a sonegação d'e
informações envolvendo o ICM, !PIe IR.
9. Os registros de ocorrências na portaria da sede da Empresa, em São Miguel
(Paulista, il."elativos -llIQ periooo em pauta,
onde deveriam ,estar registradas as entrada.s
e saídas de mercadorias (n.o e data da nota
tiBea1, origem ou destinatário da mercadOria), não foram encontrados até a presente data.
c.fi -

Textos Legais

DEDRETO-LEI N.o 486
DE 3 DE MARÇO DE 1969
"Art. 1.0 Todo comerciante é obrigado a seguir ordem uniforme de escrituração, mecanizada ou não, utilizando
OS livros e papéis adeqnados, cujo número e espécie ficam a seu critério."
(grifo. o que não ocorreu)
"Art. 2.° A escrituração será completa, .,. em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dIa, mês e ano, sem intervalos, em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes
para as margens". (grifo: o que não
OCOrreu.>
"Art.4.0 O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem. enquanto
não prescritas eventual.s ações que lhes
sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos
à atÍ1'Ídade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificllll" sua situação patrimonial." (grifo: o que não ocorreu.)
"Art. 5.° sem prejuízo de exigências
especilais da lei, é -obrigatório o uso do
livro Diário, encad,ernado com folhas
numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia "<1, dia, diretamente ou por
reprodução, os -atos ou operações da atividade mercantil, ou que modifiquem
ou possam vir a modificar a situação
patrimonial do comerciante."
§ 3.° Admi1:ie-se a escrituração resumida do Diário, por totais que não
excooaan o período de um mês, relativ,amente a contas cujas o})<lrações sejaan numerosas ou realiw.a.dll8 fora da
secie do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares paira registro
individuados e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação." (grifo: o que não ocorreu.)
"Art. 8.0 Os livrQ;S e fichas de escrituração mercantil somente provam '!l.
favor do comerciante quando mantidos
com observância das formalidades legais."
"Art. 10. OcorJ:'lendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da
escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do
local de seu estabeleeimento aviso concernente aO fato e deste dará minuciosa Informação, dentro de quarenta e
oito h()ras ao Ó'l'g~ competente dQ Bc-
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gistro do Comércio." (grifo: o que não
ocorreu.)
DECRETO N.o 64.567,
DE 22 DE MAIO DE 1969
Art. 2.° A individualização da escrituração a que se roefere o art. 2.° do
Decreto-lei n.o 486, de 3 de março de
1969, compreende, como elemento integrande, a consignação expressa, no lançamento, das características principais
dos documentos ou papéis que dercm
origem à própria escrituração." (grifo:
o que não ocorreu.>
"Art. 5.0 Todo comercIante é obrigado a conservar em ordem os livros,
documentos e papéis relativos à escrituração, até a prescriçã() pertinente aos
atos mercantis". (grifo: o que não ocorreu.)
c.iv -

Conclusão

Com base no exposto nas seções anterlores (c1 a c.iii) conclui-se que, a LUTFALLA,
quando administrada por seus antigos di-o
retores e acionistas (1974), deixou de cumprir os preceitos legais relativos à escrituração dos livros mercantis:
1.1 por não ter escriturado seus livros
de forma completa com individuação e clareza, alicerçada em papéis adequados;
1.2 por não ter conservado, em ordem,
eorrespondência e demais papéis relativos
à sua atividade;
1.3 por nã() ter-se utilizado de livros
auxiliares para registro individuado e por
não ter conservado os documentos que permitissem sua perfeita verificação, considerando o processo de escrituração resumida
do Diário utilizado pela Empresa;
1. 4 por não ter mandado publicar em
jornal de grande circulação, na época, 0(8)
aviso (s) concernente (s) aos extravios de
documentos ou papéis de interesse da escrituração.
2. Assim a LutfaIla, quando administrada pelos 'ex-diretores e acionistas (1974),
em razão dos vícios de escrituração evidenciados:
2.1 distorceu o resultado do exercicio
findo em 31-12-74;
2.2 demonstrou baixas de seus ativos
(caixa e títulos a receber), sem identificáios no livro Diário;
2.3 demonstrou aquisição de mercadorias por um preço cinco vezes inferior ao
preÇO registrado no livro Diário;
2.4 distribuiu o ''lucro'' 'apurado em
31-12-74 (item 2.1 acima, sem que os lançamentos eontábeis fossem registrados no
livro Diário.
5. Crime contra a. Economia Popular
(art. 3.°, X, da lei 1.521, de 26-12-1951) em
concurso formal heterogêneo com estelionato (art. 171 do CP):
Os fatos descritos nos itens 1 a 4 e 6 a 7
deste parágrafo XVI podem configurar,
também, o referido crime contra a economia
popular, que, como descreve Nelson Hung.ria:
"Tem o crime em questão caráter
formal: o objetivo de "sonegar lucros,
dividendos, percentagens, rateios ou
bonificações, ou de desfalcar ou desviar
fundos de reservas técnicas" deve estar
compreendido no dolo do agente, mas
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não precisa ser devidamente alcançado,
para que o crime se repute consumado"
("Dos Crimes COntra a Economia Popular", Livraria Jacinto, l.a 00., 1939, pág.
69).
Há que })<lrquirir se o elemento subjetivo
dos então diretores e acionistas da Lutfalla
não estava dirigido, também, a lesar outros
acionistas. Em caso positivo, estaria demonstrada a ocorrência de crime contra a
economia :popular em concurso formal heterogêneo (art. 51, & 1.°, parte final, do Código Penal) com o crime especificado nos
itens aludidos, pois, mediante uma só ação,
teriam sido cometidos crimes concorrentes
com desígnios autônomos.
6. Falsidade Ideológica e Uso de Documento Falso (arts. 299 e 304 do Cód. Penal) :
Integralização do capital com bens superavaliados:
Em 27 de dezembro de 1974 os acionistas
Fuad Lutfalla e Alexandra Assad Lutfalla
integralizaram o aumento de capital que
haviam subscrito em assembléia geral daquela data, com um imóvel situado em Suzana, na Capital de São Paulo. O imóvel
fora adquirido em 23-10-73, pela quantia de
Cr$ 200.000,00. No entanto, foi incorporado
ao capital Ida Lutfalla por Cr$ 14.713.330,00.
Registre-se que o único engenheiro integrante da comissão de peritos que avaliou
o imóvel, com o propósito de destiná-lo à
incorporação do capital da Empresa, foi
Leonardo Halim Kehdi, irmão de Edmundo
Kehdi, também ex-aciOnista e diretor da
Lutfalla.
Os demais peritos foram Americo Magri,
despachante, e Vicente Lobasso, funcionário da própria Lutfalla, o qual, segundo o
relatório do diretor Ediel A. Spalonsi (vide
anexo 14), fazia parte do grupo que, juntamente com Linda Flaifel Lutfalla, administrav'a a "Caixa 2" depois da saída de Edmundo Kehdi da empresa.
A superavaliação se destina a aumentar o
capital ficticiamente, a fim de propiciar a
tomada de empréstimos aos bancos oficiais,
sempre com o objetivo de endividar excessivamente a Empresa.
Os peritos que subscrevem os laudos incorreram nas penas do 'art. 299 e os que os
utiliZaram nas do art. 304, ambos da Lei
p.enal.
Os documentos que comprovam a superavaliação do imóvel são:
a) Assembléia Ge):"al Extraordinária da
Lutfalia, de 27-12'-74, em que foi feita a
conferência do aludido terreno ao capital
da sociedade (anexo 33);
b) Instrumento particular de conferência de bens para aumento de capital (anexo 34);
c) Escritura de compra e venda do imóvel, firmada entre Fuad LutfaIla, sim
Alexandra Assad LutfaIla e a Imobiliária e
construtuora Lutf.alla S.A., firmada em
23-10-73 (anexo 35);
d) Laudo de avaliação do ímóvel, feito
pela Bolsa de Imóveis do Estado de São
Paulo S/A. (,anexo 36), que estima o imóvel, na época, pela quantia de Cr$
5.192.940,00.
7. Duplicatas Simuladas (art. 172, Código Penal) - comprovadoras de operações
de faturamento fictício, isto é, havia o faturamento s·em saída efetiva de mercadoria. O jargão comercial denomina de "faturamento frio" a modalidade unilateral e
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ide "troca de chumbo" a bilateral, cujo objetivo é, invariavelmente, obter Clupllcatas
para desconto no sistema financeiro. A,s
principais conseqüênciM dessa prática, seriam:
:a - duplicata simulada (crime a que alude o art. 172 do Cód. Penal);
·b - pressão ilegítima de crédito no sis!tema financeiro, com rprejuízo, inclusiv€l,
das operações regulares das demais empresM.
As operações de faturamento fictício foram comprovadas pelos seguintes principais
documentos:
a - cartas de José Oarlos Filatro (anexo
13) e Ediel A. Spalonsi (-anexo 14), dirigidas
ao Liquidante em 20 e 29-10-76. Da primeira
carta, vale transcrever pequeno e eloqüente
trecho:
"era patente, todavia, um sentimento, uma preocupação geral acerca da
manutenção dos limites de crédito desfrutados. Nesse sentido qualquer reeurro era válido, como, por exemplo, a
-apresentação de demonstrações financeiras f.aIseadas (p. ex.: o Balanço de
junho de 74); a reemissão de duplicatas; a "troca de chumbO", etc.".
O segundo aduz, significativamente:
"Prolif-eravam operações irregulares,
principalmente na manipulação de duplicatas".
'b - selecionaram-se algumas duplicatas
em que o procedimento irregular de f.aturamento fictício (para obtenção de desconto na rede bancária) ficou comprovada.
Trata-se de 20 títulos, sacados contra Parque Real Com. Ind. Têxtil Ltda., cujos pontos que caracterizam a simulação podem
ser adiante enumerados:
i - números idênticos, com vencímentos
diferentes;
li - desconto de cada duplicata em um
banco, sendo algumas em instituições oficiais (Banco do Brasil S.A. _e Banco do Estado de São Paulo S.A.);
ili - números de CGC e de Inscrição estadual diferentes para os mesmos estabelecimentos, em várias duplicatas;

Iv - números idênticos, com valores diferentes (61.483).
1 - Carta da Lutfalla à Tricovic, dando
noticia da substituição dM notas promissórias por duplicatas, dada a dificuldade de
desconto das promissóriM (anexo 16);
11 - depoimento do representante legal
da Tricovic em Juizo, onde declara, textualmente, que as duplicatas emitidas pela Lutfalia eram "frias" (anexo 17).
XVII - Finalmente, quanto ao estelionato, objeto do item I, do parágrafo XIV,
retro, cabe deixar claro que não há prosperar alegação de que, com o confisco dos
bens, segundo a legislação extraordinária
então vigente no Paia, tenham desaparecido
os delitos. Decerto, quando ocorreu o confisco encontrava-se já consumado o ato.
Ademais a reparação dos danos (a se es·pontânea: art. 48, IV, b, do Cód. Penal)
apenas atenua a penJl,.
Dizem os doutos que a consumação do
estelionato " ...verifica.-se no momento
exato em que o agente consegue receber' a
vantagem Hfcita em prejuizo alheiO". (Bento de Farta, ob. clt., pág. 182).
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A tentativa do crime estaria caracterizada, ainda que fosse demonstrado em algum
dos casos narrados, por qualquer artificlo,
não se ter chegado 'a receber vantagem ilícita, ou não ter havido prejuízo alheio.
A possibilidade de existência da tentativa
no crime de estelionato constitui vexata
quaestio no direito penal.
Tal, contudo, não ocorre no Direito PenaI Brasileiro, como observa Ne1S<ln Hungria:
"O estellonato é crime tipicamente
material: sua consumação depende da
efetiva obtenção da vantagem ilicita,
correspondente à lesão patrimoni·al de
outrem. Sem o binômio proveito üícito
- prejuízo alheio, o que pode apresentar-se é a tentativa de estelionato" (grifamos) (ob. cito pág. 222).
Na mesma estei-ra, Bento Faria:
"Pod-e haver tentativa, em se tratando de estelionato, desde que os meios
idôneos utilizados não consigam proporcionar as vantagens procuradas pelo agente, por circunstância independente de sua vontad-e." (ob. cito pág.
183).
Assim, se os meios f-raudulentos são demonstrados (e, no caso, o são à larga), já
existiu a tentativa, que se consumará, se
ocorrer o proveito ilicito e o prejuizo alheio.
XVIII - Por todo exposto e face à extrema gravidade dos delitos apontados, requer a V. S.'" a abertura do competente inquérito policial para .apuração dos fatos.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1979. Affonr3o Guerreiro de Oliveira, Adrvogado
OAB/GB-6.125.
MINISTÉRIO DA JUSTICA
DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL
COORDENAÇãO CENTRAL POLICIAL
Oficio n,o 293/80-CCP/DPF
Ref.: Proc. n,o 293/PCD/80
Brasília, 1.0 de outubro de 1980.
Ex.mo Sr.
Dr. Ilmar Nascimento Galvão
DD. Juiz Federal da 2.'" Vara
Brasília - DF
MeritíBBimo Juiz:
Tenho a honra de passar às mãos de
V. Ex.'" informações prestadas pela Direção
Geral deste Departamento, solicitadas -através do Ofício n. O 510/80, de 15 de setembro
último,dirigido ao Banco Nacional do DesenvolvImento Econômico.
Na oportunidade, apresento a V. Ex.'" protestos de elevada consideração e apreço. Walter Dias, Coordenador central policial.
Exmo. Sr.
Dr. Umar Nascimento Galvâo
MM. Juiz Federal da 2.0 Vara
Br-asília - DF
A propósito dj3, Petição dirigida pelo BNDE
a esta Direção Geral, na qual foi solicitada
a instauração de inquérito policial, pa:ra
apurar irregularidades atribuídas li- d~reto
res da S.A. Fiação e Tecelagem LutfaUa, do
que resultou pedido formulado pelo Deputado Federal João Orlando da cunha, para
instauração de Ação Penal contra o signatá'rio, cabe-me prestar os seguintes esclarecimentos:
Dos Fatos
I - Em 17-6-80, o Deputado Federal João
Orlando da Cunha entrou, na Seção Ju-
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dic1ária Federal do DF, com um pedido de
instauração de Ação Penal contra o signatáirio, tendo sido o petitório distribuído a
essar. 2.'" Vara Federal (Doc. n.o Ol).
II - O 'Pedido foi feito com fulcro nos
arts. 153, § 3.0, da Constituição Federal; 27
do Código de Processo Penal e 319 do Código Penai, e com base nos -seguintes fatos,
segundo consta da Petição, resumidamente
apresentados na forma que se .segue:
1. Em 30-8-79, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE, via de
.'leu Advogado e Diretor, Dr. Affonso Guerreiro de Oliveira, requereu ao DireoorGeral do Departamento de Polícia Federal
instauração de inquérito policial, para apuração de delitos atribuidos a diretores da
S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla.
2. Asseverou o Deputado João Cunha, em
sua exposição, que, mesmo "Restando absolutamente comprovadas, tanto pela investigação sumária -realizada pela extinta CGI,
como _pelos funcionáirIos do BNDE, especialmente designados; todas .aquelas fraudes,
que resultaram na ocorrência do Enriquecimento Ilícito em beneficio dos incriminados e em detrimento do erário da União ... "
(Sic), vem a Autoridade Policial competente opondo "'resistência ao cumprimento do
dever legal. .. " (sic), o que, "além de assegu-rar aos incriminados injusta e escandalosa impunidade, está -a sujeita-lo a processo administrativo, bem como a proces~o-crime pelo delito de "Prevaricação", previsto no art. 319 do Código P.enal" (sic), por
considerar que, "até a data de 9 de abril
de 1980, ultrapassado, portanto, o prazo legal em mais de 7 meses até aquela data, a
autoridade policial, responsável pelo Inquérito Policial, não o remetera ainda como
de lei, ao Poder Judiciário, se é que algum
dia chegou a instaurá':'lo, como seria de seu
dever... fI.
3. Ao final de sua Petição. o Deputado
João Cunha requereu a instauração de Ação
Penal contra o signatário. para apuracão
de delito capitulado no art. 319 do Código
Penal.
III - A petição do BNDE (Doc. n,o 04)
deu entrada neste Departamento no dia 3
de setembro de 1979. tendo sido 'Protocolada
sob o n.o SRA/DPF/BSB-025265/79 (Does.
n.os 02 e 03).
Nesse mesmo dia. foi, -referido expediente,
despachado à Superintendência Regional do
DPF em Soo Paulo, para imediata instau'1'ação de inquérito policial, conforme consta do despacho do Sr. Coordenador Central
Policial, exarado n'::IS seguintes termos:
"De ordem, à SR/SP, para imediata
instauração de inquérito policial, objetivando a plena apuração dos fatos.
Brasília, 3 de setembro de 79" (Doc. n.o
04, última folha).
Já no dia seguinte (4-9), os jornais: Jornal do Brasil - fIs. 20; O Estado de S. Paulo
- fls. 26; Folha de S. paulo - fls. 28; O
Globo - fIs. 23 e outros noticiaram sobre a
Petição do BNDE, sendo que O Estado de
S. Paulo 'Publicou-a na íntegra.
IV - No dia 4-9, o expediente seguiu para São Paulo, pelo Malote n.o 47401198-4,
onde foi recebido no dia 5, à-s 9:00 horas,
tudo conforme descrito no Doc. n.o 05.
Nesse mesmo dia, por determinação do
então Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Doutor
Petrônio Portella, transmitida verbalmente
à Direção Geral do DPF,a Petição do BNDE
foi devolvida, segundo noticia o despacho
do Superintendente Regional do DPF em
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São Paulo, à élJoca, DI'. Dante Nardelli (Doc.

111.° 04, última folha) (o nespacho foi trans-

critoa máquina, para facilitar a leitura).
V - No õ.ia 10-9-79 (segunda-feIra), foi
o Processo SRIDPF/BSB-025265!79 (Petição
no BNDE) encaminhado ,ao Ministério da
Justiça, através no Ofício n.O 0279!79-CCP!
DPF (Doc. n,o 06), onde foi entregue ao
'então Sr. Ministro da Justiça, DI'. Petrônio
Portella, não tendo de lá retomado até a
presente data.
Cabe re.ssaltar que' os õ.ias 7, 8 e 9 de setembro ne 1979 foram, respectivamente, fenado nacional, sábado e domingo, e que
somente no dia 10 o documento retornou de
São Pauio, tendo sido, imeõ.latamente, encaminhado ao Ministério da Justiça.
VI - Posteriormente, em 7-11-79, pelo
Ofício de n.O 0325!79-CCP/DPF (Doc. n.O07),
foram encaminhanos, ao DI'. Syleno Ribeiro
de Paiva - à época, Chefe do Gabinete do
Exmo. Sr. Ministro da Justiça - quatro volumes contendo documentos que instruíam a
Petição do BNDE, a fim de serem juntanos
ao Processo principal (
.
SRAlDPF/BSB-025265!79, já referido>'
VII - Em 8-5-80, ;por determinação do
atual Sr. Ministro da Justiça, o setor competente do DPF expediu certidão, informando não existir, no âmbito do Departamento de Policia Fede,ral, nenhum inquérito
instaurado por solicitação do BNDE contra
diretores da S.A. Fiação e Tecelagem LutfalIa (Does. n.Os 08 e 09).
Conclusão
São estes, em linhas gerais, os motivoS
por que não foi, até o presente, lnstaur!lldo
o inquérito policial, conforme requerido ;pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE, contra dir<ltores da S.A.
Fiação e Tecelagem Lutfalla, em razão dos
quais se torna totalmente imJ)rocedente e
absurdo o pedido de Ação Penal formulado
pelo Deputado João Cunha contra o &gnatário.
São escllllrecimentos que cumpre serem
prestados e dos quais o Deputado João
Cunha não se deu conta, naturalmente, devido às inúmeras preocupações em proll,1over
as medidas necessárias à preservação doo
soberanos interess,es na união, manifestadas em seu petitório.
Brasília, 1,0 de outubro de 1980. - Moacyr Coelho, Diretor-Geral.
Oficio n. O 121!80-CCPIDPF
Brasília - DF
Em 8 de maio de 1980
Exm,o Sr.
Ministro Ibrahlm Abi-Ackel
Ministério ~a Justiça
Brasília - DF
Senhor Ministro:
Em cumprimento a determinações de V.
Ex.", informo que a Polícia Federal não
instaurou inquérito policial para apurar
denúncias formuladas pelo Banco Naci<m:al
do Desenvolvimento Econômico - BNDE
i:úntra diretores e -acionistas da S.A. Fiação
-e Tecelagem Lutfalla, conforme se verifica
pela certidão em anexo, expedida; pela coordenação Central Juõ.iciária deste Departamento.
OútrosSim, informo a V. Ex." que 'O requerimento do BNDE, com o pedido de instautação de inquérito. foi encaminhado ao an-
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tecessor de V. Ex.", em 10-9-79, através do
Ofício n.O 0279!89-CppIDPF.
Por último, informo a V. Ex." que inexiste,
no âmbito deste Departamenro, qualquer
inquérito contra diretores ou acionis,tM da
mencionada empresa.
Na oportunidade, apresento a V. Ex." protestos de estima e consideração. - Moacyr
Coelho, Diretor-Geral.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Declaração
Atendendo solicitação ver.bal do Sr. Coordenador Central Policial, deciaro, paTa os
devidos fins, que deu entrada neste serviço dle Relações Administrativas. em 3-9-79.
um requerimento do BNDE, solicitando a
instauração de Inquérito Policial para apurar fatos ocorridos na Empresa Lutfalla,
Requerimento que recebeu o n.O MJ!DPF!
SRAIBSB!25265!79. Esclareço, ainda, que o
expediente foi encaminhado à SP!SP, em
4-9-79, através da Guia de Viagem n,o 170.
Finalmente, informo que neste Serviço não
consta registro de qualquer outro .requerimento do BNDE sobre o assunto.
Brasilia, 19 de junho de 1980. - Maria
Reinalda Weitzel, Chefe do Serviço de Relações Administrativas.
CERTIDAO
Francisco de Assis Alves da Silva, Escrivão de Polícia Federal, matricula
n.O 2.4{}5.3014, Chefe do Cartório!SD!
CCJ, no uso de suas atribuições em
cumprimento a ordem do Sr. Coordenador central Judiciário,
Oertifica:
Que, cOnforme p"'vSquisa no \Serviço de Correições desta Coordenação, não foi encontrado nenhum expediente que indiCll.'lSe ter
Sido instaurllldo Inquérito Policial, pelo Departamento de Policia Federal, envólvendo
a nome da firma "S.A. Fiação e Tecelagem
Lutfalla" ou de seus Acionistas e Diretores
- Vara Lutfalla Jafet, Sylvia Lutfalla Maluf, Fuad Lutfalla Jr., Fábio Lutf·alla Jr.,
Maria Luiza Flaifel Lutfalla, Vera Lúcia
Mattar Lutfalla, Alexandra Assad Lutfalla
e Linda Flajel Luftalla - relativamente a
Notitia Criminis encaminhada pelo Banco
Nacional do Desenvoivimento Econômico,
em 29 de agosto de 1979. O referido é verdlllde e dou fé. DllIda e passlllda nesta cidade de Brasília - DF, aoo oito dias do m~
de maio do ano de mil novecentos e oi1Je.n~
ta. - Francisco de Assis Alves da Silva,
Escrivã<> de Polícia Federal. _ Visto:
Paulo Watanabe, Coordenador central Judiciário.
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 278,
DE 1984
Sr. Arthur Virgilio Neta)
Dá nova redação aos arts. 23 e 24 do
Regimento Interno da Câmara dos
Deputados e determina outras providências.
(A Mesa.)
A Câmara dos Devutados resolve:
Art. 1.0 O art. 23 do Regimento Interno
da Câmara doo Deputados pMSa a vigorar
com o acréscimo do seguinte inciso, com a
renumeração dos demais nele contidos:
"I! - Comissão da Amazônia;"
Art. 2.° O art. 28 do RegImento Interno
da Câmara dos Deputados PlUl8B. a. vigorar
com o acréscimo dQ seguinte pa.Tã&rafo,
(Do

com a renumeração oos demais nele contidos:
"I 2.0 A Comissão da Amazõnia compete opinar sobre o. desenvolvimento
regional da Amazônia, principalmente
sobre os aspectos clentíficoo, cultur~,
ecológicos, econômicos, :financeiroa e
sociais que inforIflamas proposições
submetidas ao seu exame, bem como
da oportunidade, dimensionamento,
qualificação e custo deles."
Art. 3.° Esta Resolução entra em vigor
na õ.ia 1.0 de fevereiro de 1985, :revogadas
as disposIções em contrário.
Justificação
Os problemas da Amazônia a despeito de

sua Importância e magnitude, estão relegados a plano secundário, na Câmara dos
Deputados, desde o dlf!Saparecimento da COmissão Especial que os debatia.
O desmatamento desenfreado da região
amazônica, o estadQ de abandono de sua
população, a falta de recursos de toda ordem comprometem o seu futuro, que se
confunde com o futuro do País e da própria
humanidade.
O deslocamento, para uma comissão permanente específica, de competênQia da Comissão do Interior, encontra preCedente na
criação da COmissão do ínõ.io.
A criação dle uma Comissão da Amazônia
atenderá aoo anseios crescentes de desenvolvimento da região, permitindo a análise
constante doo problemas científicos, culturais, ecológicos, econômicos, financeiros
e sociais do &eU interesse.
E é essa a razão pela qual submetemos o
presente Projeto de Rerolução aos nobres
membros desta Casa.
Sala dalJ sess~,
de
de
1984. - A:tthur Virgílio Neto.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

.

RESOLUÇAO N,o 30,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1972
REGIMENTO INTERNO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS

.

TíTULO II

Dos órgãos da Câmara
CAPíTULO I!
Das Comissões

SEÇAO I
Disposições Gerais
Art. 23. As Comissões Permanentes são:
I - Comissão de Agricultura e política
Rural;
II - Comissão de Ciência e Tecnologia;
m - Comissão de COmunIcação;
IV - Comissão de Constituição e Justiça;
V - Comissão de Defesa do Consumidor;
VI - COmissão de Economia, Indústria e
Comércio;
VII - COmissão :de Educação e Cultura;
VIII - ComJBaão de FInanças;
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IX - Comissão de Fiscalização FInanceira e Tomada de contas;
X - Comissão do Interior;
XI - Comissão de Minas e Energia;
XII - Comissão de Redação;
XIII - Comissão de Relações Exteriores;
XIV - Comissão de Saúde;
XV - Comissão de Segurança Nacional;
XVI - Comissão de serviço Público;
XVII - Comissão de Trabalho 'e Legislação Social;
XVIII - Comissão de Transportes.
Art. 28. A competência das Comissões
Permanentes é a definida nos parágrafos
deste artigo.
RESOLUÇAO N,o 15,
DE 1983
Cria a "Comissão do indio".
Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.° ACl'escente-se no art. 23 do Regimento Interno o seguinte inciso, renumerando-se os demais:
"X - Comissão do índio."
Art. 2.° Acrescente-se, no art. 28, o seguinte parágrafo, renumerando-se os de~
mais:
"§ 10. A. Comissão do índio compete
opinar sobre assistência ao indio, organismos relaciona.dos com interesses indígenas e relações do índio com a so- .
c~edooe. Compete-lhe, ainda, em caráter permanente 'e em colaboração com
as demais Comissões da Câmara dos
Deputados, quando for o caso:
a) receber e investigar denúncias sobre assuntos de interesse do índio;
b) propor medidas legislativas de defesa do índio e da ecologia das reservas
indígenas;
c) investigar o cumprimento da legislação de defesa do índio."
Art. 3.° Fica suprimida a seguinte letra
no § 10 do art. 28:
"f) assistência ao indio."
Art. 4.° Esta Resolução entra em vigor
na data d,c sua publicação, revogadas as
disposições ,em contrário.
RESOLUÇAO N.o 1f},
DE 1983
Acrescenta dispositivOll aos arts. 23
e 28 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, para instituir a Comis~
são Permanente de Esporte e Turismo.
Faço saber .que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
.A1't. :1.° éFicam acrescentados aos arts.
23 e 28 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (Resolução n.O 30, de 31 de
. outubro de 1972) os seguintes dispositivos:
.
"Art. 23
XIX -

mo.

Comissão de Esporte e Turis-
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"Art. 28.........................•'..
§ 19. A Comissão de Esporte e Turismo compete:
a) opinar sobre assuntos relativos 'a
'esportes, turismo e lazer;
b) oferecer perspectiv~ de aparelhamento e melhoria do esp<Jrte, do' turismo e do lazer;
e) propor medidas legislativas nas
áreas de sua competência;
d) participar, como observa,dora, de
todos 05- eventos esportivos, dos empreendimentos turisticos e dos programas
Oficiais de lazer, julgados de 'Seu interesse."
Art. 2.° No ano de sua instalação, os
membros da COmisísão ora cria,da poderão
integrá-la e nela ter eX!ercício sem prejuizo de suas atividades como membros efetivos ou suplenOOs de outras Comissões.
Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicà.ção.

PROJETO DE LEI N.O 4.'756, DE 1984
(Do Sr. Francisco Sales)
Dispõe sobre a atividade de Técnico
Agrícola.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
·0 Cong:resso Nacional decreta:
Art. 1.0 A atividade de Técnico Agrícola
é privativa:
I - dos que tenham concluido cursos de
Técnico Agrícola de 2.° Grau, em escola r·econhecida nos termos das Leis n.os 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de
agosto de 1971, e 7.044, de 18 de outubro de
1!}82;
II - dQS portadore.s de diploma de Técnico Rural ou Agrotécnico, ou dos que te-,
nham e.specialização em, algum setor da atividade agropecuária;' ou tenham cursado
escolas de nível médio que ministrassem o
curso de Técnlco Agrícola anteriormente à
vigência da Lei n.O 4.024, de 20 de dezembro de 1M!;
lU - dos portooores de diploma de habilitação específica, expedido por instituições de ensino estrangeiro, l'evalidado na
forma da legislação pertinente em vigor;
IV - dos que, sem a habilitação específica, contassem, na data da publicação da
Lei n.o 5.524, de 5 de novembro de 1968,
5 (cinCO) anos Ide .atividade como Técnl...co
Agricola.
Parágrafo único. A prova da situação
referida no inciso IV deste artigo será feita
por .qualquer meio de convicção admitido
em Direito.
Art. 2.0 A duração normal da jornada
de tl'abalho dos profissionais de que trata
esta Lei será de {l (seis) horas diá,rias.
Art. 3.0 O salário minimo profissional do
Técnico Agrícola é de 4 (quatro) vezes o
salário mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O salário de qUe tra.,
ta este artigo é a' remuneração mínima
obrigatória paga por serviços prestados pelos Técnicos Ag,rícolas.
Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação
Diversas são as categorias de trabalhadores brasileiros que têm salários mínimos
profissionais fixados em lei.
Na área de assistência às atividades da
produção rural e da pesquisa, os Engenheiros-Agrônomos, pela Lei n.O 4.95D-A, de 22
de abril de 1966, têm assegurada essa re1m.unejração, que equivale a seis vez.es. o
maior salário-mInimo vigente no Pais, para
uma jornada de trabalho de seis horas diárias.
Ter seu salário mínimo profissional fi. xado em lei é, antiga reivindicação dás Técnicos Agrícolas.
Todos aquele~ qu~ vivem, 'acompanham e
observam as lides da produção agropecuãria no Brasil, verificam que, invariavelmente vinculados ao homem do campo, com
ele participando e'm todos os momentos, se
encontram os Técnicos Agrícolas de forma
profissional de 2.° Grau.
O Técnico Agricola é que·m efetivamente
promove a extensão ·rural e a assistência
técnica junto ao rurícola, contribuindo de
forma decisiva para o aumento da produção e a melhoria das condições de vida no
m1lio rural.
Ele é um permanente e direto incorporador de novas técrlicas na agricultura e ria
pecuária, difundindo e empregando métodos modernos, para a condução adequooa
da produção de alimentos e de matériasprimas para a indústria.
Não tem ele, no entanto, uma compensação remuneratória estimuladora, pela excessiva variação do valor de seus ~alários,
tanto no setor das atividades públicas como privadas, chegando mesmo, em alguns
cases, a perceber valores muito aquém das
suas reais necessidades e de seu credenciamento profissional.
Sabidamente, a .atividade do Técnico
Agrícola é muito semelhante à dos profissionais de nível superior que atuam ness·a
·área, a ponto 'de, em. determ1nadas circunstâncias, serem indistingüíveis as atribuições
de uns e de outros.
No entanto, não pretendem os Técnicos
Agrícolas 'remuneração igual à dos Engenheiros Agrônomos, muito pelo contrário.
Reconhecendo que aqueles profissionais, por
sua capacitação e formação, estão destinados ao desempenho de atribuições de maior
complexidade, 1lntendem que devam ser remunerados com valores mais elevados.
Todavia, considerando a duração da jornada de trabalho e o preparo profissional
de uns e outrOS!, bem como ponderando
que, na atividade pública, no Rio Grande
do Sul, por exemplo, em anos passados,
havia uma diferenciação de 11 % entre a remuneração dos Técnicos Agrícolas e dos
profissionais de nível superior dessa área
de especialização, uma vez que o Técnico
Agrícola percebia exatamente 89% do que
era atribuído aos Engenheiros-Agrônomos,
o que era - e é tido - como justo, os Técnicos Agrícolas pleiteiam a fixação de :remuneração saIarial básica correspondente
a 70% do salário dos profissionais de nível
superior, o que equivale ,a quatro salários
mínimos mensais.
Assim, por parecer-nos correta e justa a
pretensão dessa categoria profissional, entregamos o presenfe projeto de lei à douta
apreciação desta Casa.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1984.
- Francisco Sales.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES
LEI N.o 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO
DE 1968

Dispõe sobre o exercício da Profissão
de Técnico Industrial de Nível Médío.

OPresl,dente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 li: livre o exercício da profissão
de Técnico Industrial de nivel médio, observadas as condições de capacidade estabelecídas nesta Lei.
Art. 2.° A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no
seguinte campo de realização:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;

Ir - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;

m - orientar e coordenar a execução dos
serviços de manutenção de equipamentos
e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra,
venda e utilização de produtos e equipamentos especializadas;

V - responsabilizar-se pela elaboração
e execução de proj etos, compativeis com a
respectiv'a formação profissional.

Art. 3.° O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo
de quem:
haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico índustrial,
tenha sido diplomado por escola oficial autorizada ou reconhecida, de nivel médio, regularmente constituída nos termos da Lei
n.O 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
I -

Ir - após curso regular e válido para o
.exercício da profissão, tenha sido diplomado por escola ou instituto técnico industrial estrangeiro e revalidado seu diploma
no Brasil, de acordo com a legislação vigente;

m - sem os cursos e a formação atrás
referidos, conte na data da promulgação
desta lei, I) (cinco). anos de atividade integrada no campo da técnica industrial de
nível médio e tenha habilitação reconhecida por órgão competente.
Art. 4.° Os cargos de" Técnico Industrial
de nivel médio, no serviço público federal,
estadual ou municipal ou em órgão dirigidos indiretamente pelo poder público, bem
<:omo na economia privada, somente serão
exercido.s por profissionais legalmente habilitados.
Art. 5.° O Poder Executivo promoverá
expedição de regulamentos, para execução
da presente Lei.
Art. 6.° Esta Lei será aplicável, no que
Couber, aos técnicos agrícolas de nível médio.
Art. 7.° A presente Lei entra. em vigor
data de sua publicação.

~a

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
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LEI N.o 5.692, DE 11 DE AGOSTO
DE 1971
Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1.° e 2.° graus e dá outras provi-

dências.
CAPíTULO I
Do Ensino de 1.° e 2.° Graus
Art. 1.0 O ensino de 1.0 e 2.° graus tem
por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o
trabalho e para o exercicio consciente da
cidadania.
§ 1.0 Para efeito do que dispõe os arts.
176 e 178 da Cúnstituição, entende-se por
ensino primário a educação correspondente
ao ensino de primeiro grau e por ensino
médio, a de segundo grau.
§ 2.° O ensino de 1.0 e 2.° graus será
ministrado obrigatoriamente na língua nacional.
Art. 2.0 O ensino de 1.0 e 2.0 graus será
ministrado em estabelecimentos criados ou
reorganizados sob critérios que assegurem a
plena utilização dos seus recursos materiais
e humanos, sem duplicação de meios para
fins idênticos ou equivalentes.
Parágrafo único. A organização administrativa, didática e disciplinar de cada estabelecimento do ensino será regulada no
respectivo regimento, a ser aprovado pelo
órgão próprio do sistema, com observância
d·e normas fixadas p-elo respectivo Conselho
de Educação.
Art. 3,.0 Sem prejuízo de outras soluções
que venham a ser adotadas, os sistemas de
ensino estimularão, no mesmo estabelec:imento a oferta de modalidades diferentes
de estudos integrados por uma base comum
e na mesma localidade.
a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades maÍS ,amplas;
b) a entrosagem a e a intercomplementaridade dos estabelecimentos de ensino entre si ou com outras instituições socJ:ais, 'a
fim de aproveitar a capacidade ociosa de
uns para suprir deficiências de outros;
c) a organização de centros interescolares
que reúnam serviços e disciplinas ou áreas
de estudo comum a vários estabelecimentos.
Art. 4.0 Os curriculos do ensino de 1.0 e
2.° graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito nadonal, e uma parte diversificada para ·atender, conforme M necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos de ensino e às diferenças individuais dos alunos.
I~ 1.0 A preparação para o trabalho, como
elemento de formação integral do aluno, será obrigatória no ensino de 1.0 e 2.° graus e
constará dos planos curriculares dos estabelecimentos de ensino.
I 2.° A preparação para o trabalho, no
ensino de 2.° grau, poderá ensejar habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino.
§ 3.° No ensino de 1.0 e 2.0 graus dar-5e-á
especial relevo ao estudo da língua nacional,
como instrumento de comunicação e como
expressão da cultura brasileira.
tArt. 5. 0 OS curriculos plenos de grau 4e
emsino, .constituídos por matérias tratadas
sob a forma de atividades, á.l'eas de estudos
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e disciplinas, com as disiPQSições necessáriM
ao seu relacionamento, ordenação e seqüência, serão estruturados pelos estabelecimentos de ensino.
Parágrafo único. Na estruturação dos
curriculos, serão observadas as seguintes
prescrições:
a) as matérias relativas ao núcleo comum
de cada grau de ensino serão fixadas pelo
Conselho Federal de Educação;
b) as matérias que comporão a parte diversificada do curriculo de cada estabelecimento serão escolhido com base em relação elaborada pelos Conselhos de Educação,
para os respectivos sistemas de ensino;
c) o estabelecimento de ensino poderá incluir estudos não decorrentes de matérias
relacionadas de acordo com a alinea anterior;
d) as normas para o tratamento a ser
dado à preparação para o trabalho, referida no § 1.0 do artigo anterior, serão difinidM, para cada grau, pelo Conselho de Educação de cada sistema de ensino;
e) para oferta de habilitação' profissional
são exigidos mínimos de conteúdo e duração a serem fixados pelo Conselho Federal
de Educação;
f) para atender as peculiaridades regionais, os estabelecimentos de ensino poderão
oferecer outras habilitações profissionais
pam as quais não haja mínimo de conteúdo
e duração previamente estabelecido na forma da alinea anterior.
Art. 6.° As habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com empresas e outras entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único. A cooperação quando
feita sob a forma de estágio, mesmo remunerado, não acarretará para as empresas
ou outras entidades vínculo algum de emprego com os estágios, e SUM obrigações
serão ,apenas as especificadas no insrtumento firmado com o estabelecimento de
ensino.
Art. 7.° Será obrigatária a inclusãü de
Educação Moral e Cívica, Educação Fisica,
Educação ArtÍStica e Programas de Saúde
nos currículos plenos dos estabelecimentos
de 1.0 e 2.0 graus, observ·ado quanto à primeira o disposto no Decreto-lei n. O 869, de
12 de setembro de 1969.
parágrafo único. O ensino religioso, de
matrícula facultativa, constituirá disciplina
dos horários normais dos estabelecimentos
Oficiais de 1.° 'e 2.° graus.
Art. 8.° A ordenação do currículo será
feita por séries anuais de disciplinas, áreas
de estudo ou ·atividades, de modo a permitir,
conforme o plano e M possibilidades do estabelecimento, a inclusão de opções que
atendam às diferenças individuais dos alunos.
§ 1.° Admitir-se-á 'a organização semes'traI no ensino de 1.0 e 2.° graus e, no de 2.0
grau, a matrícula por disciplina sob condições que assegurem o relacionamento, a
ordenação e -a seqüência dos estudos.
,§ 2.° Em qualquer grau, poderão organtzar-se classes qUe reúnam alunos de diferentes séries e de equivalentes níveis de
·adiantamento, para o ensino de línguas
estrangeiras e outras disciplinas, áreas de
estudo e atividades em que tal solução se
acons·elhe.
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Art. 9.° Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso 'Considerável quant{) à i,da,de
regular de matricula e OS superdotados de(lerão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de. Educação.
Art. 10. Será instituída obrigatoriamente a Orientação Educacional, incluindo
aconselhamento vocacional, em cooperação
com os professores, a família e a comunidade.
Art. 11. O ano ,e o sem,estre letivos,
independentemente do ano civil, terão, no
mínimo, 180 e 9ll- dias de trabalho escolar
efetivo, respectivamente, excluído o tempo
reservado às provas finais, caso estas sejam
adotadas.
I 1.0 Os estabelecimentos de ensino de
1.0 e 2.° graus funcionarão entre os períodos
1etivos regulares para, além de outras atividades, proporcionar estudos de recuperação aos alunos de aproveitamento insuficiente e ministrar em caráter intensivo, disciplinas, áre,as de estudo e atividades planejadas com duração semestral, 1>em como
desenvolver programas de aperfeiçoamento
de profressores e realizar cursos especiais
de natureza supletiva.
I 2.° Na zona rural, o estabelecimento poderá organizar os periodos letivos, com
prescrição de férias nas épocas' do plantio
e colheita de safra, conforme plano aprovado pela competente autoridade de ensino.
Art. 12. O regimento escolar regulará a
substituição de umBi disciplina, área de estudo ou atividade por outra a que se atribua idêntico ou equivalente valor formativo, excluídas as que resultem do núcleo
comum e quando for o caso, dos mínimos
fixados pelo Conselho Federal de Educação
para as habilitações .profissionais.
Parágrafo único. Caberá aos Conselhos
de Educação fixar, para os estabelecimentos
situados nas respectivas jurisdições, os critérios gerlÜS que deverão presidir ao aproveitamento de ensino definido neste artigo.
Art. 13. A transferência do aluno de uni
para outro estllibelecImento far-se-á pelo
núcleo comum fixado em âmbito nacional
e, quando for o caso, pelos min1mos estabelecidos para as. ha)J1l1tações profissionais,
Cónforme normas baixadas :pelos competentes Conselhos de Educação.
Art. 14. A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a cargo
dos estabelecimentos, compreendendo a avaIlação do aproveitamento e a apuração da
assiduidade.
'. 1.0 Na avaliação do aproveitamento, a
ser expressa em notas ou menções, prepondera.rão aspectos qualitativos sobre os quantitativos e oi! resultados obtidos durante o
período letivo sobre os da prova final, caso
esta seja exigida.
I 2.0 O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante es'"
tudos de recuperação proporcionados obri':
gatoriamente pelo estabelecimento.
'I 3.0 Ter-se-á como ·aprovado quanto à
assiduidade:
a) o aluno de freqüência Igualou superior a. 75% na respectiva disciplina, área
de estudo ou atividade;
b) () aluno de freqüência inferior a 75%
qu,€' tenha tido aproveitamento superior a
8(}% da escala de. notas ou m~nções adotadas pelo estabelecimento;
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c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com freqüência ígual ou superior ao mínimo estabelecÍido em calda sistema de ensino pelo respectívo Conselho de Educação, e que demonstre melhoria de aproveitamento após
estudos a título de recuperação.
§ 4.0 Verificadas as necessária·s condiçõea, os sistemas de ensino poderão admitir
a adoção de critérios que permitam avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de idade e aproveitamento.
Art. 15. O regimento escolar poderá ad,"
mitir que no regime seriado, 'a partir da 7.'"
série, o aluno seja matriculado com dependência de uma ou duas disciplinas, áreas de
estudo ou atividades de série anterior, desde que preservada a seqüência do curriculO'.
Art. 16. Caberá aos estabelecimentos de
ensino expedir os certificados de conclusão
de série, de disciplinas ou grau .escolar, e os
õlplomas ou oertificados correspondentes às
habilitações profissionais.
CAPíTULO

n:

Do Ensino de 1.° Grau
Art. 17. O ensino de 1.0 grau destinase à formação da criança do pré-adolescente, variando em conteúdo e métodos
segundo as f'ases de desenvolvimento dos
alunos.
Art. 18. O ensino de 1.0 grau terá a duração de oito anos letivos e compreenderá,
anualmente, pelo menos 720 horas de atividades.
Art. 19. P~ra o ingresso no ensino de 1.0
grau, deverá o aluno ter a idade mínima de
sete anos.
I 1.0 As normas de cada sistema disporão
sobre a possibilidade de ingresso no ensino
de primeiro grau de alunos com menos de
sete anos de idade.
I 2.0 Os sistemas de ensino valerão para
que as crianças de idade inferior a sete
anos recebam conveniente educação em escolas maternlÜS, jardins de infância e instituições equivalentes.

Art. 20. O ensino de 1.0 grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos Muni«Iípios promover, anualmente, o l<avantamento da população que alcance a idade escolar e proceder à sua chamada para matricula.
Parágrafo único. Nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos Municípios,
deverá a administração do ensino fiscalizar
o cumprimento da obrigatoriedade escolar
e incentivar a freqüência dos alunos.
OAP:l':roLO m
Do Ensino de 2.0 Grau
Art. 21. O ensino de 2.0 grau destina-se

à formação integral do adolescente.
Parágrato único. Para ingresso no ensino de 2.° grau, exiglr-se-á a conclusão do
ensino de 1.0 grau ou de estudos .equlvalen-

teso

:Art. 2,2. O en'sino de 2.° grau terá a duração mínima de 2.200 (duas mil e duzentas) horoas de trabalho escolar efetivo e
será desenvolvido em pelo menos três séries anuais.
§ 1.0 Quando se tratar de habilitação
profissional, esse mínimo poderá ser ampliado peló Conselho FedereI de Educação,
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de acordo com a natureza e o nível dos estudos pretendidos.
,§ 2.° Mediante aprovação dos respectivas Conselhos de Educação os sistemas de
ensino poderão admitir que, no regime de
matrícula por disciplina, o aluno possa concluir em dois anos, no minimo, a cinco no
máximo, os estudos correspondentes a três
séries da escola de 2.0 grau.
Art. 23. Revogado.
PROJETO DE LEI N.o 4.783, DE 1984
(Do Sr. Paulo Zarzur)
Concede à funcionária. pública. que
adotar menor o mesmo direito de liC(lI)A)3
à gestante, acrescentando dispositivos
ao art. 107 da. Lei n.O 1.711, de 28 de
outubro de 1952.
(As COmissões de COnstituíção e .Justiça, de Serviço Público e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São acreseidos ao 'art. 107 da Lei
n.O 1.711, de 28 de outubro de 1952, que
"dispõe sobre () Estatuto dos Funcionáirios
Públicos Civis da União", os §§ 2.0, 3.0, 4.°,
5.°, 6.0 e 7.°, com a ,redação que segue, passando seu parágrafo único a ser o § 1.0:
"Art. 107
.
A funcionária que adotar meaté 7 (sete) anos de idade, ou
judicialmente sua guarda :pa.ra.
adoção, será concedida a licença
fala o caput deste artigo.
§ 3.° A licença s·erá concedida !lo pa·rtir da concessão da adoção ou da assinatura do termo de guarda.
§ 4.0 Ocorrendo a devolução do menor sob sua guarda, a funcionária deverácomun.1car imediatamente o fato,
cessando, então, 'a fruição da licença.
§ 5.° A falta de comunicação de que
fala o parágrafo anterior acarretará a
perda da licença, com a ;perda integral
do vencimento ou remuneração corres!POndente ao penado de ausência, sem
prejuízo da aplicação das penas disciplinares cabíveis.
§ 6.° Se a Ilcença for concedida com
base em termo de gua.rda do menor, a
funeionáiria somente poderá pleitear
outra licença apóS comprovar que a adoção se efetivou.
§ 7.° Quando a adoção não se efetivar, por motivo relevante e devida.mente comprovado, a con~essão de outra
licença ficará a critério da administração."
Art. 2.° :E1stn. Lei 'entra em vigor na. data
de sua publicação.
§ 2.°

nor de
obtiV'er
fins de
de que

Arl. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O instituto da adoção tem merecido uma
atenção especial não só do legislaqor pátrio,
como de nossas autoridades dedicadas ao
setor. Procura-se difundir e facilitar ao máximo a adoção, sob os mais válidos pretextos, principalmente para oferecer aos
menores deserdados e 'abandonados um lu,
utn ambiente familiar, onde }lOBSam crescer
e serem criados como filhos.
Esse instituto é sobretudo hutnano, além
de ~efletir uma preocupação crescente da
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nossa sociedade com a situação da infância
abandonada.
Hoje em dia, graças ao trabalho desenvolvido pelos segmentos responsáveis de
noosa comunidade, especialmente pelos 10trodutores da política de desburocratização,
que mereceram o apoio dos parlamentares
brasileiros, a adoção se tomou extremamente fácil. E é, outrossim, incentivada de todas as formas.
No entanto, algumas dificuldades ainda
existem, merecendo nossa atenção. Uma del.a:s é, sem dúvida, a faita de amparo às
mulheres que decidem adotar um menor,
especialmente quando a adotante é funcionária pública. Nesse caso, elas não encontram, no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, nenhum apoio, nenhum estímulo. Se gestante, a funcionária tem direito à licença especial de que fala o art. 107
da lei específica. Mas, se adot!lJ11 unymenor,
não pode.rão lhe dar nenhuma assistência.
A situação é grItantemente injqáta. e neve
merecera atenção do legislador. Aaciotante,
propondo-se a criar um filho que não é seu,
porque não nasceu de suas entranhas, deve
merecer o nosso respeito e a nossa .gratIdão.
E deve receber o nosso amparo, ;para que
possa criar com desvelo e atenção o seu
filho adotado.
Esse o objetivo do presente projeto que,
a par das vantagens que concede à fun'CionárIa adotante, à mãe adotiva, também
oferece à administração os meios legais necessários para impedir qualquer abuso.
Temos a satisfação de informa,r que essa
;proposição se inspira em mensagem encaminhada à Assembléia paulista pelo eminente Governador Franco Montoro, que,
atendendo à proposta de seu Secretário de
Administração, Senhor Antônio Carlos Mesquita, mostrou-se sensível ao problema e
procurou lhe dar a solução mais prática
e mais consentânea com a realidade atual.
Sala das Sessões,
. - Paulo Zarzur.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 1. 711, DE 28 DE OUTUBRO
DE 1952
Dirspõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
TíTULO m
Dos Direitos e Vantagens
CAPfTl,j'LO IV

Das Licenças
SEÇAO IV

Da Licença à Gestante
Art. 107. A funcionária gestante será
concedida, mediante inspeção médica, licença por quatro meses, com vencimento ou
iremuneração.
Parágrafo único. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida
a. partir do oitavo mês da gestação.
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PROJETO DE LEI N.O 4.784, DE 1984

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

(Do Sr. Doreto Campanari)
Dispõe sobre declaração de utilidade
pública das Santas Casas de todo o
País, e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 São declaradas de utilidade pública todas as Santas Casas de Misericórdia
legalmente existentes no Pais.
Art. 2.° A declaração de utilidadé pública, na forma desta lei, implica isenção
das contribuições previdenciárias relativas
à parte devida pelo empregador, assim como no direito de receber auxílios e subvenções oficiais.
Art. 3.° Para habilitar-se às vantagens a
que alude o artigo anterior, a entidade deverá comprovar seu funcionamento regular, por intermédio de documento expedido
pela instituição previdenciá;ria, por órgão
regional de controle das atividades hospitalares ou pela autoridade administrativa
municipal.
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Por int,ermédio do Decreto-lei n.O 1.572,
de 1.0 de setembro de 1977, foi revogada a
Lei n.O 3.577, de 4 de junho de 1959, ficando extinta a possibilidade de novos atos
oficiais declarando de utilidade pública as
entidades filantrópicas, para o fim de isentá-las da contribuição previdenciária, além
de proporcionar-lhes outras benesses.
A intenção governamental, ao que se
sabe, era evitar constantes abusos que vinham sendo praticados, inclusive com a declaração de utilidade pública de instituições fictícias.
No entanto, a medida, por ser geral, ensejou muitos prejuízos às entidades realmente de benemerência, como as Santas
Casas de Misericórdia, que tantos e relevantes serviços prestam, desinteressadamente, à coletividade, particularmente à
população mais carente de recursos.
Nesse contexto, nosso objetivo é a declaração conjunta, legal, de utilidade pública de todas as Santa Casas existentes no
Pais, a fim de beneficiá-las com a isenção
da contribuição previdenciária, na parte
relativa ao empregador, permitindo-lhes,
ao mesmo tempo, receberem auxílios e subvenções oficiais.
Em se tratando de medida justa, temos
plena convicção de que a iniciativa merecerá a aprovação dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Bessões, 21 de novembro de 1984.
- Doreto Campanari.

LEI N.o 91, DE 28 DE AGOSTO DE 1935

Determina regras pelas quais são as
sociedades declaradas de utilidade públiclJ.
O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil:

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 As sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no País
com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade pública, provados os seguintes requisitos:
a)

que adquiriram personalidade jurídi-

ca;
b) que estão em efetivo funcionamento e
servem desinteressadamente à coletividade;
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos não
são remunerados.

Art. 2.0 A declaração de utilidade pública será feita em decreto do Poder Executivo, medIante requerimento processado
no Ministério da 'Justiça e Negócios Interiores ou, em casos excepcionais, ex offic!o.
Parágrafo único. O nome e características da socIedade, associação ou fundação
declarada de utilidade pública serão inscritos em livro especial, a esse fim destinado.
Art. 3.° Nenhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade pública, salvo a
garantia do uso exclusivo, pela sociedade,
associação ou fundação, de emblemas, flâmulas, bandeiras ou distintivos próprios,
devidamente registrados no Ministério da
Justiça e a da menção do título concedido.
Art. 4.0 As sociedades, associações e fundações declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a apresentar todos os anos,
exceto por motivo de ordem superior reconhecido a critério do Ministério de Estado da Justiça e Negócios Interiores, ,relação circunstanciada dos serviços que houverem prestado à coletividade.
Parágrafo único. Será cassada a declaração de utilidade pública, no caso de infração deste dispositivo, ou se, por qualquer
motivo, a declaração exigida não for apresentada em ·três anos consecutivos.
Art. 5.0 Será também cassada a declaração de utilidade pública, mediante representação documentada do órgão do Ministério Público, ou de qualquer intereS3ado,
da sede da sociedade; associação ou fundação, sempre que se provar que ela deixou
de preencher qualquer dos requisitos do
art. 1.0
Art. 6.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935, 114.°
da Independência e 47.0 da República.
GETúLIO VARGAS - Vicente Rao.
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DECRETO N.o 50.517, DE 2 DE MAIO
DE 1961
Regulamenta a Lei n.o 91, de 28 de
agosto de 1935, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 87, item I,
da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As sociedades civis, associações
e fundações, constituídas no país, que sirvam desinteressadamente à coletividade,
poderão ser declaradas de utilidade pública, a pedido ou ex officio mediante decreto
do Presidente da República.
Art. 2.0 O pedido de declaração de utilidade pública será {iirigido ao Presidente {ia
Repúlblica, por intermédio do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, provados pelo
requerente os seguintes requisitos:
a) que se constituiu no País;
b) que tem personalidad'e jurídica;
c) que esteve em efetivo e contínuo funcionamento, nos três anos imediatamente
anteriores, com a exata observância-uos 'estatutos;
d) que não são remunerados, por qualquer forma, Os cargos de diretoria e que não
distribui lucros, bonificações ou vantagens
a {iirigentes, mantenedor,es ou associados,
sob nenhuma forma ou pretexto;
e) que, comprovademente, mediante a
apresentação de relatórios circunstanciados
dos três anos de exercício anteriores à formu:lação do pedido, promove a educação ou
exàrce atividades de pesquisas científicas,
de: cultura, inclusive artisticas, ou filantrópic,as, estas de caráter geral ou indiscriminado, predominantemente;
f) que seus diretores possuem folha corrida e moralida{ie comprovada;
g) que se obriga a publicar, &emestralmente, a demonstração de receita obtida e
da despesa realizada no período anterior.
Pm(ágrrofo úni{1o. A falta de qualquer
dos documentos enumerados neste artigo
importará o arquivamento do processo.
Art. 3.° Denegado o pedido, não poderá
ser renovado antes de decorridos dois anos,
a contar da data da publicação do despacho denegatório.
Parágrafo único. Do denegatório do pedido de declaração de utilidade pública caberá reconsideração, dentro do prazo de 120
dias, contados da publicação.
Art. 4.° O nome e ca1'acteristicas da sociedade, associação ou-fundação declarada
de utilidade pública serão in.scritos em livro especial que se destinará, também, à
averbação da remessa dos relatórios a que
se refere o art. 5.°
Art. 5.0 As entidades declaradas de utilidade pública, salvo motivo de força maior
devidamente comprovado, a critério da autoridade competente, ficam oJbrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada
ano, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, relatório circunstanciado dos serviços que' houver prestado à coletividade no
ano anterior.
Art. 6.0 Será cassada a declaração de
utilidade pública da entidade que:
a) deixar de apresentar, durante três
anos consecuJ4vos, o relatório a que se refere o artigo precedente;
b) se negilr a. presta.r serviço compreendido em seu$ fins estatutários;

Quarta-feira 5 15935

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

c) retribuir, por qualquer forma, os membros de sua diretoría, ou conceder lUcros,
bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados.
Art. 7.0 A cassação da utilidade pública
será feita em processo, instaurado ex officio
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ou mediante representação documentada.
Parágrafo umco. O pedido de reconsider.ação do decreto que cassar a declaração
de utilidade pública não terá efeito suspensivo.
Art. 8.0 Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Brasili'a, 2 de maio de 1961; 140.° da Independência e 73.° da República. - JANIO
QUADROS - OScar Pedroso Horta.
DECRETO N.o 60.931, DE 4 DE JULHO

DE 1967
Modifica o Decreto n.O 50.51'7, de 2
dit maio de 1961, que regulamentou a
Lei n,O 91, de 28 de agosto de 1935.
O Pr.esidente da República usando da
atribuição que lhe confere o art. 83, item
11, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alterados a alínea g, UO
art. 2.° e o art. 5.0 do Decreto n.O 50.517,
de 2 de maio de 1961, que passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.°
.
g) que se obriga a publicar, anual..
mente, a demonstração da receitl1- e
despesas realizadas no período antei'ior,
desde que contemplada com s1,1b'Venção
por parte da União, neste /mesmo período."
"Art. 5.0 As ~idades declaradas de
utilidade JlÚblfca, salvo por motivo de
forç;l. máior devidamente comprovada,
a. critério da autoridade competente, ficam oJbrigadas a apresentar, até o dia
30 de.. abril de cada ano, ao Ministério
da Justiça, relatório circunstanciado dos
serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da
receita e da despesa realizada no periono, ainda que não tenham sido subvencionadas."
Art. 2.° Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 196'7; 146.0 da Independência e 79.° da República. - A. COSTA E 'SILVA - Luiz Antônio da Gama e
Silva.
PROJETO DE LEI N.o 4.'785, DE 1984
<Do Sr. José Frejat)
Acrescenta parágrafo ao art. 60 da
Lei Orgânica dos Partidos Políticos para
permitir a apresentação de candidato
pelas Comissões Diretoras Provisórias.
<A Comissão de Con.stituição e Justiça.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 60 da Lei n.o 5.682, de 21
de julho de 1971 (LeI Orgânica dos Partidos
Políticos), passa a vigir acrescido da seguinte disposição:
"Art. 60

.

§ 3.° Na primeira eleição a que
concorer o Partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral <arts. 4.° e 14),
as Comissões Diretoras ProvisórIas poderão apresentar candidatos em todos
os níveis."
Art.2.0 A presente Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposiQões em contrário.
Jsutificação
Há de ser 1evana -em consideração, na organização dos Partidos, a grandeza territorial do Pais. O Partido já obteve o seu registro porque preencheu os percentuais prescritos em lei, mas não cobre a maior parte
dos Estados e Municípios. Por falta de recursos fina.ceiros, torna-se impossível regularizar o Partidos nos mais de 4.000 MunicipIos hoje existentes, no breve espaço de
tempo destinado à organização do Partido.
Advindo eleições, o lançamento de candidatos facilita a consolidação do Partido.
E a lei, paradoxalmente, veda a apresentação de candidatos onde haja Comissão Diretora Provisória.
Sala-das sessões, 26 de novembxo de 1984.
- José Frejat.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS(jES PERMANENTES
LEI N.o 5.682, DE 21 DE JULHO DE 19'71
Lei Orgânica dos 'Partidos Políticos.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

...........................................

.......

TíTULO IV
Dos órgãos dos Partidos

"

.

CAPÍTULO II
Das Ci>nvenções e dos Diretórios
dos Partidos

.............................................
Art. 60. As comissões executivas dos diretórios municIpais, regionais e nacionais
cabe convocar as convenções que, com a
assistência e na conformidade das instruções da justiça eleitoral, deverão escolher os
candidatos a cargos eletivos, respectivamente dos MunIc1pios, Estados e Territórios Fed~rais, e tomar outras deliberações previstas
no estatuto do Partido.
§ 1.° Em Município de mais 1ie 1 (um)
milhão de habitantes, a convenção municipal para escolha de candinatos a cargos eletivos será convocada pela comissão executiva regional.
§ 2.° A escolha dos candidatos a que se
refere este artigo far-se-á sempre por voto
direto e s'ecreto.

PROJETO DE LEI N.o 4.'786, DE 1984<Do Sr. Gilton Garcia)
Declara o Município de.são Cristovão,
no Estado de Sergipe. Area Especial de
Interesse Turístico, e determina outras
providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Turismo e de Finanças.)
O Congresso Nacional necreta:
Art. 1.° li: declarada Area Especial de Interesse TuríliltIco o Municipio de São CrIstóvão, situado no Estado de sergipe.
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Art.2.0 Dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias de sua publicação, o Poder Executivo
regulamentará esta Lei.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificaçãu
Se há um municipio brasileiro que mereça
ser considerado área especial de interesse
turístico, ,este é, sem dúvida, o de São Cristóvão, primitiva capital de Sergipe.
Suas origens remontam a fins de 1589,
quando Cristóvão de Barros, que veio conquistar o território sergipano das mãos do
gentio pelas armas ali chegou.
O conquistador fez, então, levantar junto
à foz do rio Sergipe, num istmo que hoje
não mais existe, um Forte e, no mesmo
local, fundou a povoação de São Cristóvão,
em homenagem ao Santo de nome igual ao
seu.
São Cristóvão se fez presente em várias
etapas de nossa Hístória, sobretudo por
ocasião da dominação holandesa, sendo
inúmeros os exemplos de bravura de sua
gente.
Segundo os historiadores, em 1637, irrompendo a invasão batava em Sergipe, São
Cristóvão, como cabeça da Capitania, sofreu
seu trágico batismo de fogo.
Em 1640, tornou-se novamente palco de
lutas. enm forças portuguesas e holandesas, travando-se, em suas terras, em 1.0 de
agosto daquele ano, decisiva batalha para a
retomada de Sergipe para o domínio de Portugal.
Expulsos os holandeses, em 1645 da Capitania, volta São Cristóvão a desempenhar
seu papel de Capital nas providências de
natureza político-administrativa, para a recuperação do território sergipano devastado
e para a restauração da ordem.
Em 1855 üá-se a mudança da capital de
sergipe p~ra Aracaju, e a São Cristóvão,
cheia de cicatrizes de suas lutas heróicas,
através de 250 anos de história, resta apenas
o consolo de protestar.
De muitas décadas de um passado de glórias; sobram, tão-somente, como marco que
o tempo não conseguiu apagar, o OOnjunt.o
arquitetural de suas vetustas igejas, conventó.S: e sobrados coloniais.
Entretanto, a partír de 1910, São Cristóvão
retoma sua importância, e, em 1911, instala-se 'll11 uma grande fábrica de tecidos, a
Empresa Industrial São etlstóvão.
Em 1913, chegam os trilhos da ferrovia
que irá ligá-la a Aracaju ea S'alvador.
Daí em diante, desenvolveu-se o surto industrial no município, a fisionomia da cidade renova-se com a construção de novos
prédios, embora predomine o aspecto austero da cidade colonial, preservado pelo Decreto-lei n.O 94, de 1938, que considerou a
cidade de São Cristóvão como "Monumento
Histórico", proibindo construções que alterem seu ilspecto tradicional.
As atividades de sua população acham-se
divididas entre a agrícultrua, pecuária e indiistria, predominando (} setor de tecelagem.
·Vale lembrar ainda que, durante o ciclo
do açúcar em Sergipe, Sã<>. Cristóvão colocou-se na vanguarda dos municipios açucareiros.
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São Cristóvão é também rica em manifestações religiosas tradicionais, além de constituir-se, por sua topografia singular, cheia
de becos e vielas estreitas, contrastando com
praças amplas e silenciosas, envolvidas por
uma atmosfera romântica, em uma cidade
que tem tudo para desabrochar para o turismo.
A inclusão, portanto, entr.e aquelas consideradas áreas especiais de interesse turistico lhe proporcionará condições de criar uma
infra-estrutura adequada ao desenvolvimento do turismo.
Estas as razões que nos levam a apresentar o presente projeto de lei, que vai ao encontro da mais sentida reivindicação do
povo sergipano.
Sala das Sessões, de outubro de 1984. Gilton Garcia.

posição de relevo nOiS acontecimentos políticos, ".ociais econômicos do Estado.
Estância tem na indiistria o eixo de sua
vida econômica, mas em seu território desenvolvem-se também a pesca, regular fonte
de renda para muitos de seus 1?abitantes,
bem como a pecuária e a produção de cocada-baía.
Inúmeras festas religiosas se ·reallzam durante o ano, atraindo multidões à cidade,
destacando-se, em especial, a da Santa cruz,
quando a iluminação na Qapela de Santa
Cruz e em frente a esta, na Praça "Gonçalo Rollemberg" assume aspecto ornamental verdadeiramente artístico e admirável.
COntamos, portanto, com o apoio dos nobres Pares para a aprovação do presente
projeto, que fa:rá justiça. a uma das mais
Importantes e promissoras cidade de sergipe.

PROJETO DE LEI N.o 4.787, DE 1984
(Do Sr. Gilton Garcia)
Declara o Município de Estância, no
Estado de Sergipe, Area Especial de interesse Turístico, e determina outras
providências.
(As Comissões de Constituição e Justi!,la, de Esporbe e Turismo e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° :li: declarada Area Especial de Interesse Turistico o Município de Estância,
situado no Estado de Sergipe.
Art. 2.0 Dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias ,de sua 'Publícação, o Poder Executivo
regulamentará esta lei.
Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publica!,lão.
Art. 4.0 Revogam-~ as disposi!,lões em
contrário.
Justificação
A inclusão de um município ou de uma
l'egião entre os considerados área especial
de interesse turístico oferece vãrias vantagens, principalmente as que se .referem à.
execução de planos e programas que visem
a. {:riar-Ihe inf,ra-estrutura capaz de atender ao desenvolvimento do turismo em seus
limites ;pelos órgãos e entidades federais,
bem como o estabelecimento de diretrizes
gerais de uso e ocupação do solo.
Entendemos, por isso, como repres~ntan
tes do Estado de Sergipe, de nosso dever
propor a. inclusão do Município de Estância
entre aqueles a serem assim considerados,
pois, sendo a mais importante cidade de
sul do Estado, tendo um patrimônio histórico que enche de orgulho seus habitantes,
além de ter sido be~ de vultos ilustres de
nossa História, como GilbertO Amado, escritor, jornalista ,diplomata e membro da
Academia Brasileira de Letras, Gumercindo
de Araújo Bessa, jurisconsulto eminente e
jornalista, Dr. MaUticio Graco Carooso, ;professar, jornalista e político ilustre, Severiano
Cardoso, professor, poeta, comediógraf~ e
jornalista, para citar apenas alguns, preenche, s'em dúvida, as condições n'f!cessárias
par.a o desenvolvimento do turismo.
Suas belezas naturais foram reconhecidas
inclusive por Dom Pedro n, quando lá esteve, em janeiro de 1860, que a denominou
de "Jardim de sergipe".
Por sua localízaçãogeográflca, ficando
seu porto próximo à desembocadura. do rio
Piauí, assumiu, durante o século passado,

-

Sala das Sessões,
Gilton Garcia.

de outubro de 1984.

LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES
LEI N;O 6.513, DE 20 DE DEZEMBRO

DE 1977
Dispõe Bubre a criação de áreas especiais e de lOcais de interesse turístieo.
sobre o inventário com finalidades turisticas dos bens de valur cultural e natural: acrescenta inciso ao art. 2.° da
Lei n.O 4.132, de 10 de setembro de 1962:
altera a redaç~o e acrescenta dispoIitivu à Lei n.O 4.717, de 29 de junho de
1965; e dá atras providências.
CAPíTULO I

Das AreaIS e dos Locais de IntereSse Turitico
Art. 1.0 Consideram-l*l de interesse turístico as áreas especiais e os locais inBtituidos na forma da presente lei, ,assim como
os bens de valor cultural e natural, protegidos por legislação esllecífica, e especlálmente:
I - os bens de valor histórico, artístico,
arqueológico ou ;pré-histórloo;
II - as reservas e estações ecológicas;
m - as áreas destinadas à proteção doe
recursos naturais renováveis;
TV - as manifestações culturais ou etnológicas e Os locais onde ocorram;
V - as paisagens notáveis;
VI - as localidades e os acidentes naturais adequllldos ao ,repoueoe à. prática de
atividades recreativas, desportivas ou de lazer;
VII - as fontes hidrominerais aproveitáveis;
VIII - as localidades que apresentem
condições climáticas especiais;
IX - outros que venham a ser defin!:dos,
na forma desta lei.
Art. 2.° 'Poderão ser instituidos, na fotma e para os fins da presente lei:
I - áreas especiais de interesse turístico;
l i - locais de interesse turístico.
Art. 3.° Arcas especiais de intel'esse turístico são trechos contínuqs do ,território
nacional, inclusive suas ágUas ter.ritoriais,
a serem preservados e v,aloi'izados no .sentido cultural e natural, e destinados à. realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico.
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Art. 4.° Locais de üiteresse turístico são
trechos do território nacional, compreendidos ou não em áreas especiais, destinados
. pOr sua adequação ao desenvolvimento de
atividadesturisticas, e à realização de proj-etos específicos, e que compreendam.
I - bens não sujeitos a regime especifico
d'e proteção;
II - 08 !respectivos entornos 'de proteção
e ambientação.
§ 1.0 Entorno de proteção é o espaço físico necessário ao acesso do .público 'ao local
de intel'esse turístico e à sua conservação
manutenção e valorização.
'
§ 2.° Entorno de ambientação é o espaço
físico necessário à harmonização do local
de interesse turístico com a passagem em
que s'e situar.
Art. 5.° A ação do Governo Feder.al para
a execução da presente lei, desenvolve~-se-á
especialmente por intermédio dos s,eguintes
órgãos e entidades:
li - Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), vinculada ao Ministério da Indústria e do COmércio;
II - Instituto do Patrimônio Hi.stõrico e
Artistico Nacional (IPHAN) , do Ministério
.da Educação e cultura.
III - Instituto BrasHeiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) , do Ministério da
Agricultura;
IV - Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), do Ministério do Interior;
V - Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas ·e Politica Urbana (CNPU) organismo interminlsterial criado pelo neéreto
n.O 74.156, de 6 de junho de 1974.
VI - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), do Ministério
da Agricultura.
Parágrafo único. Sem pr.ejuízo das atribuições que lhes confere a legislação específica, os órgãos e entidades mencionados
neste artigo ·atuarão em estreita colaboração, dentro da respectíva esfera de competência, para a execução desta lei e dos atos
normativos dela decor!rentes.
Art. 6.° A EMBRATUR ilnplantará e
manterá permanentemente atualizado o Inventário das álreas especiais de interesse turístico, dos locaiB de inte,resse turístico e
dos bens culturais e naturais protegidos por
legislação específíca.
§ 1.0 A EMBRATUR promoverá entendimentos com os demais órgãos e entidades
mencionados nom. 5.°, com o objetivo de
se definirem os bens culturais e natu!rais
protegidos, que possam ter utilização turística, e os usos turísticos compativeis com
os mesmos bens.
§ 2.0 Os órgãos e entidades mencionados nos incisos 11 ao VI do art. 5.'> enviarão
à EMBRATUiR. para fins de documentação e
informação, cópIa de todos os elementos necessários a identificação dos bens cultu!rais
e naturais sob sua proteção, quer possam
ter uso turístico.
Art. 7.0 Compete à EMBRATUR J.'ealizar,
ad referendum do Conselho Nacional de
Turismo - CNTur -as pesquisas, estudos
e levantamentos necessários à declaração
de área especial ou local de interesse tu!rístico:
I - de ofício;
II - ;por solicitação ·de órgãos da administração direta ou indireta, federal, estaiual, metropolitana ou municipal; óu
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III -

por solicita.ção de qualquer inte-

ressado.
§ 1.0 Em qualquer caso, 'COmpete à EMBRA'PUR determinar o espaço físico a analisar.
§ 2.° Nos casos em que o espaço físico
a analisar contenha, no todo ou em parte,
bens ou áreas sujeitos a !regime específico
d~ ,proteção, ~ órgãos ou entidades nele
dír·etam·ente interessados participarão obrigatoriamente das pesquisas, estudos e levantamentos a que se refel'e este artigo.
§ 3.0 Serão ouvidos ,pr.evlamente o ServiÇo de Patrimônio da União (SPU) , do
Ministérío da Fazenda, e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florest,al (IBDF),
do Ministério da Agricultura, sempre qu~.
o espaço físico a analiSar contenha imóvel
sob suas ,respectiv-as áreas de competência
constituindo-se, para o caso de bens do
IBDF, o projeto de manejo dos Parques e
Reservas a pré-condição à sua utilização
para fins turísticos.
§ 4.° Quando o espaça fisico a analisar
estiver sltua:do em área de fronteira, a
EMBRATUR notificará previ-amente o Ministério dp.s Relações Exteriores, para 009
fins cabíveis; no caso de áreas fronteiriças
de potencial 'iI1teresse turístico comum, a
EMBRATUR, se o julgar conveniente, poderá também sugerir ao Ministério das lRelações Exteriores 'a realização de gestões
Junto ao governo do .país limítrofe. com
vistas a uma possível ação coordenada deste
em relação à p!lirte situada em seu territ6rio.
Art. 8.0 A EMBRATUR notificará os [Jroprietários dos bens compreendidos no espaço fisicoe analisar do inicio da.s pesquisas, estudos e levantamentos.
§ 1.0 Os proprietários dos bens referidos
neste ·artigo ficarão, desde a notíficação,
responsáveis pela sua integrl'd!lide, ressalvando-se:
I - a responsabilldade estabeleclda por
fOrç-a da legislação fed,eral específica de proteção -do patrimônio natural e cultural;
. II - ·as obras ~ecessárlas à segurança, lúglene e conservaçao dos bens 'exligidas pelas
autoridllldes competentes. '
§ 2.° Serão ígualmente notificadas ,as
autoridades f'edel'ais, estaduais, metropolita,nas e municipais interessadas para o fim
de assegurar -a, observância das'dÍ'retrlzes a
que se refe o § 4.°.
§ 3.0 As notificações a que se refere ()
presente artigo serão feitas:
! - diretamente aos proprietários, quando conhecidos;

II - diretamente aos órgãos e entidades
mencionadas ·no parárafo anterior, na pessoa de seus dirigentes;
III - em qualque·r caso, por meio de publicação no Diário Oficial da União e nos
Estados, nos quais estiver compreendido o
espaço físíco a analis'!lir.
§ 4.° Das not!ficaçõesa que se refere
este artigo, constarão diretrizes gerais provisórias para uso e ocupação do espaço flsico, durante o pe·ríado das pesquisas, estudos e levantamentos.
A·rt. 9.0 Os efeitos das notificações cessarão:

I - na data da publicação de resolução
do CNTur, nos casos de pronunciamento negativo;
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II - 180 (cento 'e oitenta) dias após a
publicação da notificação no Díário Oficial
da União, na ausência de pronunciamentos
do CNTur, dentro deste prazo;
III - 360 (trezentos e sessenta) ,dias após
a. ;publicação da notificação no Diário Oficial da União, caso não se tenha efetivada
até então, a declaração de álrea 'especial o~
de local de interesse turístico.
A,rt. 10. A EMBRATUR fica autorizada.
a firmar os convênios -e contl'atos que se
fizerem necessários à realização das pesquisas, estudos 'e levantamentos a qUe Se refere o art. 7.0.
CAPí'rULOlI
Das Arcas Especiais de Interesse Turístico
Art. 11. Áreas especiais de interesse turistico Sirão instituídas por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do CNTur
para. fins de elaboração e execução de pla~
nos e programas destinllldos a:
I - promover o desenvolvimento turistlco;
II - assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural;
_III - estabelecer normas de uso e ocupaçao do solo;
IV - orientar a alocação de recursos e
incentivos necessários a atender aos objetivos e diretrizes da presente Lei.
Art. 12. As Areas Especiais de Interesse
Turistico serão classificadas nas seguintes
categorias:
I - Prioritárias: áreas de alta potencialidade turística, que devam ou possam ser
objeto de planos e programas de desenvolvimento turistico, em virtude de:
a) ocorrência ou iminência de expressivos
fluxos de turistas e visitantes;
b) existência de infra-estrutura turística
e urbana satisfatória, ou possibilidade de
sua implementação;
c) necessidade da realização de planos e
projetos de preservação ou recuperação dos
Locais de Interesse Turistico nelas incluídos;
d) realização presente ou iminente de
obras públicas ou privadas, que permitam
ou assegurem o acesso 'à área, ou a criação
da. infra-estrutura mencionada na alínea bj
e) conveniência de prevenir ou corrigir
eventuais distorções do uso do solo causadas pela realização presente ou imiIiente de
obras públicas ou prívadas, ou pelo parcelamento e ocupação do solo.
II - De Reserva: áreas de elevada potencialidade turística, cujo aproveitamento
deva ficar na dependência:
a) da implantação dos equipamentos de
infra-estrutura indispensáveis;
b) de efetivação de medidas que assegurem a preservação do equilibrio ambiental
e a proteção ao patrimônio culturaf e natural ali existente;
c) de providências que permitam regular,
de maneira compai,Í1r~1 COm a alínea procedente, os fluxos de turistas e visitantes e
as atívidades, obras e serviços permissíveis.
Art. 13. Do ato que declarar Area Especial de Interesse Turístico da categoria
Prioritária, constarão:
I - seus limites;
II - as principais características que lhe
conferirem potencialidade turistica;
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m - o prazo de fonnulação dos planos e
programas que nela devam ser executados
e os órgãos e entidades federais por eles responsáveis;
IV - as diretrizes gerais de uso e ocupação do solo que devam vigorar até a aprovação dos planos e programas, observada a
competêr.\cia específica dos órgãos e entidades mencionados no 'art. 5.0 ;
V - as atividades, obras e serviços permissíveis, vedados ou sujeitos a parecer.
prévio. até a aprovação dos planos e programas, observado o disposto no inciso anterIor quanto à competência dos órgãos ali
mencionados.
§ 1.0 Incluir-se-ão entre os responsáveis
pela elaboração dos planos e programas os
órgãos e entidades enumerados nos incisos lIa VI do art. 5.°, que tiverem interesse
direto na área.
§ 2.0 O prazo referido no inciso m poderá ser prorroga1:1o, a juízo do Poder Execativo, até perfazer o limite máximo de 2 (dois)
anos, contados da data de publicação do decreto que instituir a Area Especiai de Interesse Turistico.
§ 3. 0 Respeitados o prazo previsto no ato
declaratório e suas eventuais prorrogações,
€Ontonne o parágrafo anterior, compete ao
CNTur , importará a caducidrude da declareferIdos.
§ 4.0 O decurso dos prazos previstos nos
par!Í-grafos anteriores, sem que os planos e
pr.ogramas tenham sido aprovados pêlo
CNTur, importará na caducidade da declaração de Area Especial de Interesse Turistico.
Art. 14. A supervisão da elaboração e da
implementação dos planos e programas caberá a uma Comissão Técnica de Acompanhamento, constituída·-de representantes:
I - da Embratur;
l i - dos demais órgãos e entidades referIdos no art. 5.0 , com interesse direto na
área;
I~ - dos governos estaduais e municipais
interessados, e da respectiva região metropolitana, quando for o caso.
Art. 15. Constarão obrigatoriamente dos
planos e programas:
I - as normas que devam ser observadas,
a crItério dos órgãos referidos nos incisos II
a VI do art.' 5.0 , sob cuja jurisdição estiverem, a fim. de assegurar a preservação,
restauração, recuperação ou vaiorização,
conforme o caso, do patrimônio cultural
existente e .dos aspectos sociais que lhe
forem próprios;
11 - diretrizes de desenvolvimento urbano e de ocupação do solo, condicionadas aos
objetivos enumerados no inciso anterior e
aos planos de desenvolvimento urbano e
metropolitano que tenham sido aprovados
pelos órgãos federais competentes;
m ~ indicação de recursos e fontes de
fornecimento disponíveis para implementação dos mesmos planos e programas.
Art. !6. Os planos e programas aprovados serao encaminhados aos órgãos e entidades competentes para sua implementação, nos níveis federai, estadual, metropolitano e municipal.
Art. 17: Do ato que declarar Area Especial de Interesse Turísti€O, da categoria de
Reserva, €Onstarão,:
I - seus limites;
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. 11 - as principais caracteristililas que lhe
conferirem potencialidade turística;
lI! - os órgãos e entidades que devam
participar da preservação dessas caracteristlcas;
IV - as diretrIzes gerais de uso e ocupação do solo e exploração e€Onômica, que
devam prevalecer enquanto a AreaE$pecial
estiver classificada €omo de Reserva, observ~da a responsabilidade estabelecida por
força da legislação federal de proteção dos
bens culturais e na;turais;
V - atividades, obras e serviços permissíveis, vedados ou sujeitos a parecer prévio.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades
federais, estaduais, metropolitanos e municipais coordenar-se-oo €om a Embratur e
com os órgãos mencionados no inciso TIl
deste artigo, sempre que seus projetos,
qualquer que seja sua natureza, possam implicar alteração das caracteristicas referidas no inciso lI, deste artigo.
CAPiTULOm
Dos Locais de Interesse Turístico
Art. 18. Os ·Locals de Interesse Turístico

serão instituídos por resolução do CNTur,
mediante proposta da Embratur para fins
de disciplina de seu uso e ocupação, preservação, proteção e ambientação.
Art. 19. As resoluções do CNTur, que delllararem Locais de Interesse Turístico, indtcar!W:
I - seus limites;
l i - os entornas de proteção e ambientação;
II - os principais aspectos e característica.'l. do Local;
IV - as normas gerais 1:1e uso e ocupação do Locai, destinadas a preservar aqueles aspectos e caracteristicas, e com eles
harmonizar asedifi~ções e €Onstruções, e a
propiciar a ocupaçâó e o uso da Local de
forma €om eles compatível.

c.AP!TULO IV
Da Ação dos Estados e Municípios
Art. 20. A Embratur fica autorizada a
finnar os convênios que se fizerem necessários, com os governos estaduais e municipais interessados, para:
I - execução, nos respectivos territórios,
e no que for de sua competência, desta Lei
e dos atos normativos dela decorrentes;
TI - ela,boração e execução dos planos e
programas a que se referem os arts. 12 e seguintes;
III - compatibilização de sua ação, respeitando-se as respectivas esferas de competência e os interesses peculiares do Estado, dos municípios e da região metropolitana interessados.
. parágrafo único. A Embratur fica também autorizada a firmar convênios €om
órgãos e entidades federais, estaduais, metropolitanos e municipais, visando à preservação do patrimônio cultural e natural,
sempre com a participação do Instituto do
Patrimônio HistórIco e Artistico Nacional
IPHAN) , respeitado o disposto no art. 6.0 ,
§ 1.0;

Art. 21. Poderão ser inslil.tuidas Areas
Especiais de ~teresse Turlstico e Locais de
Interesse Tqtístico, complementannente, a
nível estaduó.l, metropolitano ou municipal,
nos termos ~a legislação próprIa, observadas
as diretrIze.! fixadas na. presente Lei.

Art. 22. Declarado,. a nível federal, Area
Especial de Interesse Turistico, ou Local de
Interesse Turístico, os órgãos e entidades
mencionados no art. 5.°, prestarão toda a
assistência necessária aos governos estaduais e municipais interessados, para compatibilização de sua legislação com as diretrJzes, planos e programas decorrentes da
presente Lei.

Art. 23. A Embratur e os órgãos, entidades e agências federais que tenham programas de apoio à atividade turlstica darão
prioridade, .na concessão de quaisquer estímulos fiscais ou financeiros, 'll.O8 Estados e
Municípios que hajam compatibilizados sua
legislação com a presente Lei, e aos empreendimentos neles localizados.
CAPíTULO V
Penalidades

Art. 24. Além da ação penal cabível, a
modificação não autorizada, a destruição, a
desfiguração, ou o desvirtuamento de sua
feição original, no todo ou em parte, das
Areas Especiais de Interesse Turlstico ou
dos Locais de Interesse Tu.ríStico, sujeitam
o infrator às seguintes penalidades:
I - multa de valor equivalente a até mil
Obrigações Reaju&táveis do Tesouro Nacional (ORTN);
II - interdição de atividade ou de utilização incompatível com os usos permissíveis
das Areas Especiais de Interesse Turistico
ou dos Locais de Interesse Turistico;
111 - embargo de olira;
IV - obrigação de reparar os danos que
houver causado, restaurar o que hOlIver da~ficado, reconstituir o que houver alterado
ou desfigurado;
V - demolição de construção ou remoção
de objeto que interfira com os entornos de
proteção e ambientação- do Local de Interesse Turístico.

Art. 25. As penalidades referidas no artigo anterior serão aplicadas pela Embratur.
§ 1.0 As penaildades dos incisos II a 'V,
do art. 24, poderão ser aplicadas cumulat.l
vamente com a do inciso I.
§

2.° Caberá recurso ao CNTur:

I - ex &fficio, nos casos de multa de valor
superior a 100. (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);
II - voluntário, sem efeito suspensivo, na
fonna e nos prazos a serem determinados
por resolução do CNTur, nos demais casos.
§ 3.° Nos casos de bens culturais e naturais sob a proteção do IPHAN, do mDF e da
8EMA, aplicar-se-ão as penalidades conStantes da respectiva legislação específica.
Art. 26. Aplicadas as penalidades dos incisos II a V, do art. 24, a Embratur comunicará o fato à autoridade competente, requesUando desta as providências necessárias.
inclusive meios judiciais ou policiais, se for
o caso, para efetivar a medida.
Art. 27. Quando o infrator for pessoa jurídica, as pessoas físicas que, de qualquer
fonna, houverem concorrido- para a prática
do a.to punível na fonna da presente Lei
ficam igualmente sujeitas às penalidades d~
art. 24, inciso I.
Art. 28. O produto das muitas constituirá renda própria do órgão que houver anlicado a penalidade.
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CAPíTULO VI
Disposições Finais
Art. 29. Dos instrumentos de alienação
de imóveis situados em Areas Especiais de
Interesse Turístico, ou em Locais de Interesse Turistico, constará obrigatoriamente,
sob pena de nulidade, o respectivo ato declaratório, ainda que por meio de referência.
Art. 30. Os órgãos e entidades da administração direta ou indireta, federal, estadual, metropolitana ou municipal, compatibilizarão os planos, programas e projetos de
investimentos, que devam realizar em Areas
Especiais de Interesse Turistico ou em
Locais de Interesse Turistico, com os dispositivos e diretrizes da presente Lei ou dela
decorrentes.
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indígenas que habitavam as margens
daquele rio", segundo nos ensina a Enciclopédia, dos Municípios Brasileiros.
No momento em que tanto se fala em promover-se o Nordeste para fins turisticos,
entendemos que esse pequeno município de
nosso Estado deva receb'er apoio dos poderes públicos pelo potencial que tem nesse
campo.
Contamos, pois, com a colaboração dos
nobres pares para a aprovação 40 presente
projeto de lei, que tantos benefícIos trará
não só ao Município de Barra dos Coqueiros,
como ao Estado de Sergipe e ao Nordeste em
geral.
Sala das Sessões,
de outubro de 1984.
-

Gilton Garcia.
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LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

(Do S1'. Gilton Garcia)
Declara o Município de Barra dos
Coqueiros, no Estado de Sergipe, Area
Especial de Interesse Turístico e determina outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Turismo e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 E declarada Área E~pecial de Interesse Turístico o Município de Barra dos
Coqueiros, situado no Estado de Sergipe.
Art. 2.° Dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias de sua publicação, o Poder E:x;ecutivo
regulamentará esta Lei.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A inclusão do Município de Barra dos Coqueíros, situado na zona litoral do Estllldo
de Sergipe, entre os considerados Areas Especiais de Interesse Turistico é medida q~e
se impõe, visando ao desenvolvimento tunstico daquela região.
Localizada sua sede bem em frente à cidade de Aracaju, 'a menos de um quilômetro,
possui belezas naturais e tradições culturais
que devem ser preservadas e difundidas.
Além da popular festa de Santa Luzia,
comemorada a cada ano no dia 13 de
dezembro e precedida de animada trezena,
e da de Nossa senhora de Fátima, cuja procissão fluvial é famosa na região, Barra dos
Coqueiros contribui para o brilhantismo do
carnaval sergipano, pois, entre os blocos e
e escolas de samba mais animados e bem
organizados que desfilam em Aracaju durante os festejos de Momo, estão incluídos
os tradicionais "ranchos" de Barra dos Coqueiros.
A providência que propomos pennitirá,
outrossim, o desenvolvimento do turismo
naquele município, cuja economia se baseia
principalmente na cultura e industrialização do coco-da-baía.
Barra dos Coqueiros tem suas origens históricas no povoamento da antiga ilha dos
Coqueiros, datando da época da conquista
do território da Capitania de sergipe d'E1
Rei.
"Já naquela época, a barra do rio sergipe
era bem conhecida dos franceses, que entravam rio adentro para fazer comércio com os

LEI N.o 6.513, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1977
Dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico,
sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e
natural: acrescenta inciso ao art. 2.0 da
Lei n.O 4.132, de 10 de setembro de 19&2;
altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei n.O 4.717, de 29 de junho dc
1965, e dá outras providências.
CAPí'NJLO I
nas áreas e dos locais de interesse
turístico
Art. 1.0 Consideram-se de inter,esse turistico as Ar,oas Especiais e os Locais instituidos na forma da presente Lei, assim como os bens de valor cultural e natural,
protegidos por legislação especifica, e especialmente:
I - os bens de valor histórico,artistiêo,
arqueológico ou pré-histórico;
II - as reservas e estações ecológicas;
III - as áreas destinadas à proteção dos
recursos naturais '1'enováveis;
IV - as manifestações culturais ou cinológicas e os locais onde ocorram;
V - as paisagens notáveis;
VI - as localidades e os 'acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de
ativida,des recl'eativas, desportivas ou de lazer;
VII - as fontes hidrominerais aproveitáveis;
VIII - as localidades que apr,esentem
condições climáticas especiais;
IX - outros que venham a ser d'efinidos,
na forma desta Lei.
Art. 2.0 Poderão ser instituídos, na forma e para os fins da presente Lei:
.
I - Areas Especiais de Interesse Turistico;
II - Locais de Interesse Turístico.
Art. 3.° Areas Especiais de Interesse Turistico são trechos continuos do território
nacional, inclusive suas águas territoriais,
a serem preservados e valorizados no sentido cultural e natural, e destinados à reaiização de planos e projetos de desenvolvimento turístico.
Art. 4.0 Locais de Interesse Turístico são
trechos do território nacional, compreendi-

Quarta-feira 5

15939

dos ou não em Areas Especiais, destinados
por sua adequação ao desenvolvimento de
atividades turisticas, e à realização de projetos específicos, e que compreendam:
I - bens não sujeitos a regíme especifico de proteção;
II - os respectivos entornos de proteção
e ambientação.
§ 1,0 Entorno de proteção é o espaço físico necessário ao acesso do público ao Local de Interesse Turístico e à sua conservação, manutenção e valorização.
§ 2.0 Entorno de ambientação é o espaço físico necessárío à hannonização do
Local 'de Interesse Turístico com a passagem em que se situar.
Art. 5.° A ação do Governo Federal, para a execução da presente Lei, desenvolver-se-á especialmente por intermédio dos
seguintes órgãos e entidades:
I - Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio;
II - Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) , do Ministério
da Educação e Cultura;
III - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) , do Ministério da
Agricultura;
IV - Secretaria Especial do Meio ambiente (SEMA), do Ministério do Interior;
V - Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU), organismo interministerial criado pelo Decreto n.O 74.1liQ, de 6 de junho de 1974;
VI - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SDDEPE), do Ministério
da Agricultura.
Parágrafo único. sem prejuízo das atribuições que lhes confere a legislação especifica, os órgãos e entidades mencionados
neste artigo atuarão em estreita colaboração, dentro da respectiva esfera de competência para a execução desta Lei e dos
atos normativos dela decorrentes.
Art. 6.° A Embratur implantará e manterá permanentemente atualizado o Inventário das Arcas Especiais de Interesse Tu:rístioo, dos Locais de Interesse Turistico e
dos bens culturais e naturais protegidos por
legislação específica.
§ 1.0 A Embratur promoverá entendimentos com O'S demais órgãos e entidades
mencionados no art. 5.°, com o objetivo de
se definirem os bens culturais e naturais
protegidos, que possam ter utilização turística, e os usos turísticos compativeis com
os mesmos bens.
§ 2.° Os órgãos e entidades mencionados nos incisos l i a VI do art. 5.° enviarão
à Embratur, para fins de documentação e
informação, cópia de todos os elementos
necessários à identificação dos bens culturais e naturais sob sua proteção, que possam ter uso turístico.

Art.7.0 Compete à Embratur realizar, ad
referendum do Conselho Nacional de Turismo - CNTur - as pesquisas, estudos e
levantamentos necessáríos à declaração de
Area Especial ou Local de Interesse Turístico:
I - de ofício;
II - por solicitação de órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual, metropolitana ou municipal; ou
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m - por solicitação de qualquer interessado.
f 1.0 Em qualquer caso, compete à Embrátur determinar o espaço físico a analisar.
I 2.0 Nos casos em que o espaço físico
a analisar contenha, no todo ou em parte,
bens ou áreas sujeitos a regime específico
de proteção, os órgãos ou entidades nele
diretamente lnte,ressados participarão oprigatoriamnte das pesquisas, estudos e levantamento 11 que se refere este ·artigo.
. ,I 3.0 Serão ouvidos previamente o Serviço de Patrimônio da União (SPU>, do Ministério da Fazenda, e o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal (mDF) , do
Ministério da Agricultura, sempre que o espaço físico a analisar contenha. imóvel sob
suas respectivas á,reas de competência constituindo-se, para o caso de bens do IBDF. ()
projeto de manejo dos Parques e Reservas
a pré-rondição à sua utilização para fins
turísticos.
I 4.0 Quando o espaço físico a analisar
estiver situado em área de fronteira, a Embratur notificará previamente o Ministério
das Relações Exteriores, para os fins cabíveís; no caso de áreas fronteiriças de p0tencial interesse turístico comum, a Embratur, se o julgar conveniente, poderá também sugerir ao Ministério das Relações Exteriores a realização de gestões junto ao governo do pais limítrofe, com vistlllJ. a uma
possível ação coordena1'1a deste em relação
à parte situada em seu território.
Art. 8.° A Embratur notificará os proprietários dos bens compreendidos no espaço fisico a analisar do início das pesquisas, estudos e levantamentos. .
§ 1.0 Os proprietários dos bens referidos
neste artigo ficarão, desde a notificação,
responsáveis pela sua integridade, ressalvando-se:
I - a responsabilidade estabelecida por
força da legislação federal específica de
proteção do patrimônio natural e cultural;
n - as obras necessárias à segurança,
higiene e conservação dos bens, exigidas
pelas autoridades competentes.
I 2.° Serão igualmente notificadas as
autoridades federais, estaduais, metropolitanas e municipais interessadas, para o fim
de assegurar a observância das diretrizes a
que se rrefere o § 4.°
J 3.0 As notificações a que se refere o
presente artigo serão feitas:
I - diretamente aos proprietários, quando eonhecidos;
n - dIretamente aos órgãos e entidades
mencionados no parágrafo anterior, na pessos de seus dirigentes;
m - em qualquer caso, por meio de publlcação no Diário Oficial da União e nos
dos: Estados, nos quais estiver compreendido
i ) espaço físico a anallsar.
I 4.° Das notificações ,a que se ·refere este
artigo, constarão diretrizes gerais provisórias para uso eoeupação do espaço físico,
durante o período das pesquisas, estudos e
levantamentos.
Art. 9.° Os efeitos das notificações cessarão:
I - ~a data da publicação da resolução
do.CNTur, nos casos de pronunciamento
negativo;
n - 180 (cento e oitenta) dias após a
publicação danotlficação no Diário Oficial
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da União, na ausência. de pronunciamento
do ONTur, dentro desse prazo;
UI - 360 (trezentos Je sessenta) dias
após a pubicação 1'1a notificação no Diário
Oficial d·a União, caso não se tenha efetiva(ia, até então, a declaração de Area Espedial Ou de Local de Interesse Turístico.
Art. 10. A Embratur fica autorizada a
firmar os convênios e contratos que se fizerem necessários à realização das pesquisas, estudos e levantamentos a que se refere o art. 7.°
CAPiTULO II
Das áreas especiais de interesse turístico
Art. 11. As Areas Especiais de Interesse Turístico serão instituídas por decreto
do Poder ExecutIvo, mediante proposta do
CNTur, para fins de elaboração e execução
de planos e programas destinados a:
I promover o desenvolvimento turístico;
·lI - assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural;
III - estabelecer normas de uso e ocupação do solo;
rv - orientar a alocação de recursos e
incentivos necessários a atender aos objetivos e diretrizes da presente Lei.
Art. 12. As Areas Especiais de Interesse
Turístico serão classificadas nas seguintes
catego'rias:
I - Prioritárias: áreas de alta lJOtencialidade turística, que devam ou po...osam ser
objeto de planos e programas de desenvolvimento turístico, em virtude de:
a) ocorrência ou iminência Ide expressivos fluxos de turistas e visitantes;
b) existêncIa de infra-estrutura turística
e urbana satisfatória, ou possibilidade de
sua implementação;
c) necessidade da realização de planos e
projetos de preservação ou recuperação dos
Locais de interesse Turístico nelas incluídos;
d) realização presente ou iminente de
obras públicas ou privadas, que permitam
ou assegurem o acesso à área, ou a criação
da infra-estrutura mencionada na alínea b;
e) conveniência de prevenir ou corrigir
eventuais distorções do uso do solo, causa~
da,s pela realização presente ou iminente de
obras públicas ou privadas, ou pelo parcelamento e ocupação do solo.
n - De Re!lerva: áreas de elevada potencialidade turística, cujo aproveitamento
deva ficar na dependêncIa:
a) da impantação dos equipamentos de
infra-estrutura indispensáveis;
b) de efetlv:ação de medidas que assegurem ao prerervação do equlIíbrio ambiental e a proteção 00 patrimônio cultural e
natural ali existente;
c) de providências que permitam regular,
de maneira compativel com a ·alinea precedente, os fluxos de turistas e visitantes e
as atividades, obras e serviços permissiveis.
Art. 13. Do ato que declarar Area Especial de Interesse Turistico, da categoria
Prioritária, constarão:
I - seus limites;
II - as principais características que lhe
conferir~m potencialidade turística;
III - o prazo de formulação dos planos e
programaa que nela devam ser executados e
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os órgãos e entidades federais por eles responsáveis;
IV - as diretri:res gerais de uso e ocupação do solo que devam vigorar até 1il. aprovação dos planos e programas, observada a
competência especifica dos órgãos e entidades mencionadas no art. 5.0;
V -as atividades, obras e serviços permissíveis, vedados ou sujeif:qs tll. parecer
prévio, até a aprovação dos planos e programas. observado o disposto no inciso anterior quanto à competência dos órgãos ali
mencionados.
§ 1.0 Incluir-se-ão entre os responsáveis
pela elaboração dos planos e programas, os
órgãos e entidades enumerados nos incisos
II -a VI, do art. 5.°, 1;lue tiverem interesse
direito na área.
§ 2.0 O prazo referido no inciso III poderá ser prorrogado, a juízo do Poder Executivo, até perfazer o limite máximo de 2
(doís) anos, contados da data de publicação do decreto que instituir a Area Especial de Interesse Turistico.
§ 3.0 Respeitados o prazo previsto no ato
declaratório e suas eventuais prorrogações,
conforme o parágrafo anterior, compete ao
CNTur aprovar os planos e programas ali
referidos.
.§ 4.° O decurso dos prazos previstos nos
parágrafos anteriores, sem que os planos e
programas tenham sido ·aprovados pelo
CNTur, importará na caducidade da declaração de Area Especial de Interesse Turístico.
Art. 14. A supervisão da elaboração e da
implementação dos planos e programas caberá a uma Comissão Técnica de Acompanh[ljmento, ·oonstitutda de representantes:
l-da Embratur;
II - ~os demais órgãos ·e entidades referidos no art. 5.°, com interesse direto na
área;
III - dos governos estaduais e municipais interessados, e da respectiva região
metropolitana, quando for o caso.
Art. J5. Constarão obrigatoriamente dos
planos e programas:
I - as normas que devam ser observadas, a critério dos órgãos referidos nos incisos II a VI, do art. 5.°, sob cuja jurisdição estiverem, a fim de assegurar a preservação, ,restauração, recuperação ou valorização, conforme o caso, do patrimônio cultural ou natural existente, e dos aspectos
sociais que lhe forem próprios;
II - diretrizes de Idesenvolvimento urbano
e de ocupação do solo, condicionadas aos
objetivos enumerados no inciso anterior e
aos planos de desenvolvimento urbano e
metropolitano que tenham sido aprovados
pelos órgãos federais competentes;
lU - indicação de recursos e fontes de
financiamentos dísponíveis para implementação dos mesmos planos e programas.
Art. 16. Os planos e programas aprovados serão encaminhados aos órgãos e entidades competentes para sua implementação, nos niveis federal, estadual, metropolitano e municipal.
Art. 17. Do ato que declarar Area Especial de Interesse Turístico, da categoria
de Reserva, constarão:
l-seus limites;
II - as principais características que lhe
conferirem potencialidade turística;
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III - os órgãos e entidades que devam
participar da preservação dessas características;
IV - as diretrizes gerais de uso e ocupação do solo e exploração econômica, que
devam prevalecer enquanto a Area Especial estiver classificada como de Reserva,
Observada a responsabilidade estabelecida
por força da legislação federal de proteção dos bens culturais e naturais;
V - atividades, obras e serviços permissív-eis, vedados ou suj eitos a parecer prévio.
Parágr·afo único. Os órgãos e entidades
federais, estaduais, metropolitanos e municipais coordenar-se-ão com a Embratur e
com os órgãos mencionados no inciso l i
deste ·artigo, sempre 'que seus projetos,
qualquer que seja sua natureza, possam implicar em ·alteração das caracte.rísticas referidas no inciso II, deste artigo.

Art. 22. Declarados, a nível f,ederal,
Arca Especial de Interesse Turístico, ou Local de Interesse Turístico, os órgãos e entidades mencionados no art. 5.°, prestarão
·toda a a.ssistência necessária aos governos
esta.duais e municipais interessados, para
compatibilização de sua legislação com as
diretrizes, planos e programas decorrentes
da presente Lei.

CAPíTULO l i
Dos Locais de Interesse Turístico
Art. 18. Os Locais de Interesse Turístico serão instituídos por resolução do
CNTur, mediante proposta da Embratur para fins de disciplina de seu uso e ocupação,
preservação, proteção e ambientação. .
Art. 19. As resoluções do CNTur, que
declararem Locals de Interesse Turístico,
Indicarão:
I - seus limites;
II - os entornas de proteção e ambientação;
III - os principais a.spectos e características do Local;
IV - as normas geraís de uso e ocupação do Local, dootinadas a preservar ·aqueles aspectos e características, a com eles
harmonizar as edificações e construções, e
a propiciar a ocupação e o uso do Local de
forma com eles compativel.

Art. 24. Além da ação penal cabível, a
modificação não autorizada, a destruição
a doofiguração ou o desvirtuamento de su~
feição original, no todo ou em parte das
Areas Especiais de Interesse Turístic'o ou
dos Locais de Interesse Turístico, sujeitam o
infrator às seguintes penalidades:

CM':tTULO IV

Da Ação dos Estados e Municípios
Art. 2D. A Embratur fica autorizada a
firmar as convênios que se fizerem necessários, com os governos estaduais e municipais interessados, para:
I - execução, nos respectivos territórios,
e no que for de sua competência, desta
Lei e dos atos normativos dela decorrentes;
II - elaboração e ·execução dos planos e
programas a que se referem os arts. 12 e seguintes;
III - compatibilização de sua ação, res.peitando-se as respectivas esferas de competência e os interesses peculiares do Estado, dos municípios e da região metropolitana interessados.
Parágrafo único - A Embratur fica também, ·autorizada ·a firmar convênios com
órgãos e entidades federais, estaduais, metropolitanas e municipais visando à preservação do patrimônio cultural e natural,
sempre com a participação do Instituto do
patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), respeitado o disposto no art. 6.°,
§ 1.0

Art. :1.1. Poderão ser instituídas Areas
Especiais de Interesse Turístico e Locais de
Intere.sse Turístico, complementarmente, ·a
nível estadual, metropolitano ou municipal,
nos ·termos da legislação própria, observadas as diretrizes fixadas na presente Lei.

Art. 23. A EMBRA'IIUR e os órgãos entidades e agências federais que tenham'programas de apoio à atividade turística darão prioridade, na concessão de quaisquer
estímulos fiscais ou financeiros, aos Estados e Municípios que hajam compatibilizado sua legislação com a presente Lei, .e aos
empreendimentos neles localizados.
CAPíTULO V

Penalidades

I - multa de valor equivalente a até mil
Obrigações Reajustáve1s do Tesouro Nacional (ORTN);
II - interdição de atividade ou de utilização incompatível com 08 usos permissíveis das Areas Especiais de Interesse Turístico ou dos Locais de Interesse Turístico;

m -

embargo de obra;

:LV - obrigação de reparar os danos que
houver causado: restaurar o que houver danificado, reconstituir o que houver alterado ou desfigurado;

V - demolição de construção ou remoção
de objeto que interfira com os entornos de
proteção e ambientação do Local de Interesse Turístico.
Art. 25. As penalidades referidas no artigo anterior serão aplicadas pela EMBRA'IIUR.
§ 1.° As penalidades dos incisos II a V
do art. 24, poderão ser 'aplicadas cumulati~
vamente com a do inciso r.
§

2.° Caberá recurso ao ONTur:

I - ex officio, nos casos de multa de valOr superior a 100 (ceni) Obrigações Reajustáveis do Tesouro ~acional (0iRmN);
]I - voluntário, sem efeito suspensivo
na forma e nos praoos a seoom determína~
dos por resolução do ONTur, nos demais casos.
§ 3.° lNos casos de bens culturais e naturais sob a proteção do IPIHAN, do IBDF
e da SEMA, aplicar-se-áo as penalidades
constantes da respectiva legislação especí-

fica.

tArt. 26. Aplicadas 'as penalidades dos
incisos]I a V, do art. 24, a EMJB:R:ATU'R comunicará o fato à autoridade competente,
requisitando desta as providêncIas necessárias, inclusive meios judiciais ou pol1ciais,
se for o caso, para efetivar a medida.

:Art. 2·7. Quando o infrator for pessoa
jurídica, as pessoas físicas que, de qualquer
forma, houverem concorrido para a prática do ato punivel na forma da presente Lei,
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ficam igualmente sujeitas às penalidades do
art. 24, inciso 1.
Art. 28. O produto das multas constituirá renda própria do órgão que houver
aplicado a penalidade.
CA'P1TUiLO VII

Disposíções 'Finais
Art. 29. iDos instrumentos de alienação
de imóveis situados em Areas Especiais de
Interesse Turístico, ou em Locais de Interesse Turistico, constará obrigatoriamente,
sob pena de nulidade, o respectivo ato declaratório, ainda que por meio de referência.

Art. 30. Os órgãos e entid'ades da administração direta ou indireta, federal, estadual, metropolitana ou municipail, compatibilizarão os planos, programas e projetos
de investimentos, que devam realizar em
:Aooas Especiais de IDteresse Turístico ou
em Locais de Interesse Turístico, com 08
dispositivos e diretrizes da presente Lei ou
dela decorrentas.

PROJETO DE LEI N.o 4.'789, DE 1984
(Do Sr. Gilton Garcia)
Permite o voto dos funcionários de
repartições diplomáticat> que se encontram no exterior.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O Congresso Nacional dc(}reta:
Art. 1.0 Os arts. 225 a 233 da Lei n.a
4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 225. Nas eleições gerais podevotar os membros e funcionários de
missões diplomáticas de caráter pe,rmanente mantidas pelo Brasil no exterior.
~ão

Parágrafo único. Para esse fim. seorganizadas Sessões Eleitorais' nas
sedes das embaixadas e consulados geirais.

~ão

Art. 226. Para que se arganize uma
Seção Eleitoral no exterior, é nec·essárto
que na Circunscrição sob a jurisdição
da missão diplúmática haja no mínimo
15 (quinze) eleitores.
Parágrafo único. Quando o número
de eleitores não atingir o mínimo prevísto no caput deste artigo, os eleitores
pode.rão votar na Mesa Rece.ptora mais
próxima, de ·acordo com a comunicação
que l1les for feita.
Art. 227.

As Mesas Receptoras serão

o~ganizadaspelo

Superior Tribunal Eleitoral mediante proposta nos chefes de
missão ou cônsules-gerais, que ficarão
investidos, no que for aplicável, das funções administrativas de Juiz Eleitoral.
Parágrafo único. Será aplicável às
Mesas Receptoras o processo de constituição e fiscalização partidária vigente
para as que funcionam no território nacional.
Art. 228. Até 30 (trinta) dias antes
da realização da eleição, todos os diplomatas e funcionários creditados na
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mJ.ssão diplomática ou no consula:do geral em questão comunicarão, à sede da
m:ls.são ou consulado geral, a sua CQIldição de eleitor e sua residência.
§ 1.0 Com 'a r,elação dessas comunicações e com OS dados do ,registro CQIlsular serão organizadas a.s folhas de votação e notificados os eleitores da hora
e local da votação.

§ 3. 0 No dia da eleição só serão admitidos a votar os que éonstem da folha
de votação.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS
COMISS(JES PERMANENTES

LEI N.o 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral
O Presidente da iRepública,
Faço saber que sa:nciono a seguinte lei,
aprovada ;pelo congresso Nacional nos termos do art. 4.0, caput, do Ato Institucional,
de 9 de abril de 1964.

Art. 229. Encerrada a votação, as
urnas serão enviadas pela mala diplomática 'ao Ministério das Relações Exteriores, que as fará entregar ao 8upe,rior Tribunal Eleitoral, a quem competirá a llIpuração dos votos e o julgamento das dúvidas e recursos que hajam
sido interpostos.

PARTE PRIMEIRA
Introdução
Art. 1.0 Este Código contém normas destinadasa assegurar a organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os
de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superi.C}r
expedirá instruções .para sua fiel execução.

Art. 230. A todos os eleitores que votarem no exterior será concedido comprovante para a comunicação legal ao
Juiz Eleitoral de sua Zona.

PARTE QUARTA
Das Eleições

Art. 231. Todo aquele que, estando
obrigado a votar, não o fizex, fica sujeito às penalidades previstas para o
eleitor que não vota em tel'ritório nacional.

Art. 232. Todo o pl'OCesso eleitoral
realiza:do no exterior fica diretamente
subordinado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias para a ·execução desta norma."
Art. 2. 0 Esta leient,ra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
,em contrário.
.Tustificaç.io

Entre as lacunas mais evidentes que exis, tem na norma constitucional que dá a cada
brasileiro o direito de voto, está a Situação
dos membros de nosso corpo diplomático,
os quais, na maior parte das vezes, se encontram no exterior quando da ;realização
de eleições.
Na veJ)dade, pelo que di'spõem os arts. 225
a 233 do Código Eleitoral, existe o direito
ao voto no exte·rior, obrigatório quando da
eleição ;para Presidente da República. Esta
norma, evidentemente não terá condições
de aplicação, na medida em que as eleições
presidenciais são J.'ealizad'as de modo indi;reto, através de um Colégio Eleitoral, não
se efetivando, portanto, as condições para
que entrem em vigor oS' ,referidos artigos.
Destarte, estamos alterando a J:'edação dos
artigos mencionados, com o obj,etivo de que
seja permitido o voto em todas as eleições
gerais, isto é, excluindo apenas as que se
,realizem no âmbito municipal, aberto a todo
o funcionário que sirva em repartições diplomáticas brasileiras no exte;rior.
Acreditamos que, desta forma, será perfeitamente PDssível 'a pa,rticipação' destes
brasileiros que senem o nosso P.aís no exterior no uroc·esso de escolha dos dirigentes
deste País.
Sala das Sessões,
Gilton Garcia.

de, 19&4. -

Ti'roLO 'V
Da Apuração
C:AP1'rULO VII
Do Voto no Exterior

Art. 225.· Nas eleições para presidente e
vice-presidente da República poderá votar
o eleitor que se encontrar no exterior.
§ 1.0 Para esse fim serão organizadas
seções eleitol'ais, nas sedes das Embaixadas
e Consulados Gerais.
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§ 2.° No dia da eleição só serão anmitidos a votar os que constem da folha de votação e os passageiros e tripulantes de navios e aviões' de guerora e mercantes que,
no dia, estejam na sede das sessões eleitorais.
Art. 229. Encerrada a votação, 'as urnas
serão enviadas pelos cônsules ,gerais às sedes das Missões Diplomáticas. Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará
entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito ~ederal. a quem competirá a 31pUração dos votos' e julgamento das dúvidas
e recursos que hajam \Sido interpost.os.
Parágrafo único. Todo o serviço de
transporte do material será leito PD,r vIa
aérea.
Art. 230. Todos os eleitore.s que votarem
no exterior terão os seus títulos apreendidos
pela mesa receptora.
Parágrafo único. A todo eleitor que votaT no exterior será concedido comprovante
para a comunicação legal ao juiz eleitoral
de sua zona.
Art. 231. Todo aquele que, estando obrigrudo a vota:r. não o fizer, fica sujeito, além
das penalida:des !previstas para o eleitor que
não vota no território nacional a proibição
de requerer qualquer documento peJ)ante a.
repartição diplomática enquanto não se justificar.
Art. 232. Todo o processo eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente suhordinado ao Tribunal Regional do Distrito
Federal.
Art. 233. O Tribunal Superior Eleitoral
e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias e adotarão
a:s medidas 'adequadas para o voto no exterior.

§ 2.0 Sendo necessário instalar duas ou
mais seções, poderá ser utilizado local em
que funcione serviço do governo brasileiro.

Art. 226. Para que Se organize uma seção eleitoral no exterior é necessário que
na circunscrição sob a jurisdição da Missão Diplomática ou do Consulado Geral haja
um mínimo de 30 (trinta) eleitores inscritos.
Pa,rágrafo úníco. Quando o número de
eleitores não atingir o minimo ;previsto no
parágrafo 'anterior, os eleítores poderão votar na mesa receptora mais próxima, desde
que localizada no mesmo país, de acordo
com a comunicação que lhes for feita.
AJ.'t. 227. As mesas receptoras serão organizadas pelo Ttibunal Regional do Distrito Federal mediante proposta dos chefes
de Missão e cônsules gerais. que fic3lrão
investtdos, no que for aplicável, das funções
admiriistratívas de juiz eleitoral.
Parágrafo único. Será aplicável às mesas receptoras o :Pl'OCesso de composição e
fiscalização partidária vigente p3lra as que
funcionam no tel'ritório nacional.
Art. 22&. Até 30 (trinta) dias antes da
realização da eleição todos os brasileiros
eleitores, resIdentes no estrangeiro, cOmunicarão à sede da Missão Diplomática ou ao
Consulado Geral, em carta, telegrama ou
qualquer outra via, a sua condição de eleitor e sua residência.
S 1.0 Com a ;relação dessas comunicações
e com os' dados do registro consular, serão
organiz3Jdas as folhas 'de votação e notifícados os eleitores da hora e local da votação.

PROJETO DE LEI N.o 4.792, DE 1984
(Do Sr. Amadeu Geara)
Autoriza o Poder Executivo, através
do Ministério da Justiça, a criar uma.
junta de Conciliaç.ão e Julgamento no
Município de Cianorte, no Estado do
Paraná, e dá outras providências.
(As ComJ.ssões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado, através do Ministério da Justiça, a
criar uma Junta de Conciliação .e Julgamento no Município de Cianorte, no Estado
do Paraná.
Art. 2,0 A Junta terá a seguinte composição:
a) um juiz do trabalho, que será seu presidente;
b) dois vogais, sendo um representante
dos em'Pregadores e outro dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente
para cada vogal.
Art. 3.0 São incompatíveis entre si, para
os trabalhos da Junta, os parentes consanguíneos e afins até () terceiro grau civil.
Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data.
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Art. 4.0 A jurIsdição da Junta abrange
{) território do Município em que tem sede
e mais os dos Municípios da Cidade Gaucha, Guaporema, Indianápolis, Japurá, Jussara, Rondon, São TOmé, Tapej ar'a, Terra
Boa e Tuneiros leiO Oeste.
Art. 5.° Os recursos para custear os encargos decorrentes da aplicação desta lei
são os constantes da rubrica orçamentária
própria de Justiça do Tra,balho.
Art. 6.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

A criação de uma Junta de Conciliação e
Julgamento no Município de Cianorte com
jurisdição também sobre os Municípios de
Cidade Gaucha, Guaporema, Indianápolis,
Japurá, Jussara, Rondon, São Tomé Tapeja<ra, Terra Boa e Tuneiros do Oeste, que hora
propomos acarretará maior rapidez na tramitação processual trabalhista colaborando
para a existência de paz social naquelas
comunidades, com decisões rápidas para
ambas as partes, empregados e empregadores, que poderão contar, assim com a tão almejada distribuição de justiça.
Desde o censo demográfico de 198(} realizado pela Fundação IBGE, aquelas comunidades tiveram acréscimos significa·tivos nas
suas populações, o que motivou o aumento
de caúsas trabalhistas, em especial as reclamatórias, o que· demanda perda de tempo
precioso e gasto de dinheiro que muita falta faz a,o bolso do trabalhador, em razão das
longas distâncias a serem percorridas.
Os recurso,s para fazer face aos encargos
decorrentes da aplicação desta lel foram devidamente indicllldos no artigo 5.0 deste projeto.
Dessa forma, atendendo às imperiosas
necessidades locais e às justas reivindicações de criação de mais um órgão <lessa categoria para colaborar no desemperramento
da justiça trabalhl'sta, esperamos o indispensável apoio dos Nobres Pares para a
aprovação de nossa proposição.
Sala das Sessões,
Amadeu Geara.

de

de 1984. -

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 5.630, DE 2 DE DEZEMBRO

DE 1970
Estabelece normas para a criação de
órgãos de primeira instância na Justiça
do Trabalho e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte liei:
Mt. .1'.0 A criação de Junta de Conciliação e Julgamento está condicionlllda a existência, na base territorial prevista pa·ra sua
jurisdição, de maIs de 12 'mil empregllldos e
o ajuizamento, durante três anos consecuti~
vos de pelo menos, duzentas e quarenta reclamações anuais.
§ 1.0 Nas áreas de jurisdição onde já
existam Juntas, só serão crillldos novos órgãos quando a freqüência. de reclamações,
no período previsto neste artigo, exceder,
seguidamente a mil e quinhentos processos
anuais.
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§ 2.° A jurisdição das Juntas só, poderá
ser estendida aos municípios ou distritos
'situados num raio máximo de sessentlli quilômetros, desde que o.s meios de condução
para a respectiva sede sejam diários e regulares.
§ 3.0 Para efeito do que dispõe este artigo, a.s Juntas de COnciliàção e Julgamen,to e os Juízes de Direito investidos de administração da Justiça do Trabalhoencaminharão, mensalmente, ao Trihunal Superior
do Trabalho, na forma das instruções por
este expedidas boletins estatísticos do movimento Judiciário-trabalhi8ta.
Art. 2.° As propostas de criação de novas
Juntas serãoencaminhllldas à Presidência
do Tribunal Superior do Trabalho que se
pronunciará sobre a sua necessidade, de
acordo com os critérios adotados nesta Lei.
Parágrafo único. Os órgãos responsáveis
pelos serviços estatísticos fornecerão 00 Tribu~al Superior do Trabalho, sempre que
solicitados, os dllldos necessários à instrução das propostas de criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento.
_Art. 3.° O disposto no § 2.0 do artigo 1.0
na,o se aplica às Juntas de Conciliação e
Julgamento já criadas na data de início da
vigência desta Lei.
Art. 4.° Esta Lei entrará em Vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposiqões em contrário.
Brasília~ 2 de dezembro de 1970; 14!J.o da
Independencia e 82.° da República. - Emílio G. Médici - Alfredo Buzaid.

Desde o llIdvento do Decreto-lei n. o 204,
de 27 de fevereiro de 1967, que ,dispõe sobre
a exploração de loterias, que vedou a criação
de outras nos demais Estados e limitou oS
bilhetes e séries às quantida<les Vigentes na
época e principalmente <lepois da criação
das loterias esportiva e de números, as loterias estaduais estão semiparalisadas.
A adoção da aparelhagem em questão incentivará a procura das loterias estaduais,
porquanto aumentará sua credibilidade, já
que é capaz de prevenir fraudes, tais como
troca de bolas ou escamoteação de números premia<los, o que virá contribuir para
elevar sua competitividade com os demais
jogos.
Outro aspecto· a destacar é que essa aparelhag,em, patenteada no INPI por seu
criador, o médico Vasconcelos Chaves, Virá
substituir a atualmente em uso de fabricação francesa, sendo reconhecida como superiora esta pelos próprios técnicos da
Caixa Econômica Federal, órgão a que está
afeta a exploração da Loterial Federal.
Estas as razões que nos levaram a elaborar o presente projeto de lei, para o qual
pedimos o apoio <los nobres Pares, uma vez
que sua aprovação reverterá em benefício
de diversas obràs culturais e de assistência
médico-social em nossos Estllldos.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.
- Osvaldo Melo.

PROJETO DE LEI N.o 4.793, DE 1984

DECRETO-LEI N.o 204, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a exploração de Loterias
e dá. outras providências.
O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o parágrafo 2.0,
do art. 9.0, <lo Ato, Institucional n,o 4, de 7
de dezembro de 1966, e
Considerando que é dever do Estado, para
salvaguarda da integridade da vida social,
impedir o surgimento e proliferação de
jogos proibidos que são suscetíveis <le atingir a segurança nacional.
Considerando que a exploração de loteria
constitui uma exceção às nonnas de <lireito
penal só sendo admitida com o sentido de
redistribuir os seus lucros, com finalidade
social em termos nacionais;
Considerando o princípio de que todo indivíduo tem direito à saúde e que é dever
do Estado assegurar esse direito;
Considerando que os Problemas de Saúde
e de Assistência Médico-Hospitalar constituem matéria de segurança nacional;
COnsIderando a grave situação financeira
que enfrentam as Santas Casas de Misericórdia e outras instituições hospitalares,
para-hospitalares e médico-científicas;

(Do Sr. Osvaldo Melo)
Torna obrigatória a padronização
pelas Loterias Estaduais da aparelhagem para sorteio de bilhetes de loteria
na forma que especifica.
'
. (As COmissões de C[)nstituição e Justiça, de Esporte e Turismo e de Ciência
e Tecnologia.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam as Loterias Estaduais
obrigadas a utilizar para suas extrações a
aparelhagem para sorteio de bilhetes de loteria patentelllda no Instituto Nacional da
Propri'edade Industrial sob o n,o
.
MU 5801350.
Art. 2. 0 As Loterias Estaduais têm o
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
Vigência desta Lei para atender,em o disposto no art. 1.0 •
Art. 3.0 FIcam sujeitos os responsáveis
pelo não cumprimento desta lei ao pagamento de multa no valor de 100 (cem)
ORTNs, in<lep,endentemente de outras penalidades administrativas cabíveis.
Art. 4.° No prazo <le 30 (trinta) dias de
sua publicação, {) Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A padronização da aparelhagem utilizlllda
pelas Loterias Estaduais é medida que se
impõe, considerando-se inclUSive que '80 própria Lo·teria Federal já utiliza o- modelo que
ora propomos seja adotado, bem como os
Estados do Rio de Janeiro, Pará, Goiás,
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

Considerando, enfim, a competência da
União para legislar sobre o assunto, decreta:
Art. 1.0 A exploração de loteria, como
derrogação excepcional <las nonnas do Direito Penal, constitui serviço púhllco exclusivo da União não suscetível de concessão e
só será permitida nos tennos do presente
Decreto-lei.
!Parágrafo único. A renda liquida obtida
com a exploração do serviço de loteria será
obrigatoriamente destinada a aplicações de
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caráter social e de assistência médica, em
empreendimentos do interesse público.
Art.2.0 A Loteria Federal, de circulação,
em todo o território nacional, constitui um
.serviço da União, executado pelo Conselho
Superior das Caixas Econômicas Federais
através da Administra~ãodo Serviço de Lo~
teria Federal, com a colaboração das Caixas
Econômicas Federais.
Parágrafo único. As Caixas Econômicas
Federais, na ex,ecução dos serviços relacionados coma Loteria Federal, obedecerão às
normas e às determinações emanadas
daquela Administração.
Art. 3.° A Loteria Federal subordinarse-á às seguintes regras:
I - distribuição da percentagem mínima
de 7'0% (setenta por cento) em prêmios,
sobre o preço de plano de cada emi.ssão;
rr - 2 (duas) extrações por semana, no
mínimo;
rrI - emissão máxima de 100.000 (cem
mil) bilhetes, em cada série, devendo as
mesmas obedecer ao plano aprovado e mediante um único sorteio para todas as
séries;
IV - emisSão máxima de 6.000 (seis mil)
bilhetes por milhão de habitantes do tem,tório nacional.
V - pagamento da cota de previdência
prevista no art. 4.° e seu parágrafo único;
VI - recolhimento do imposto de renda
na forma estabelecida pelo art. 5.° e seus
parágrafos.
Art. 4.° A Loteria Federal fica sujeita ao
pagamento da cota de previdência de 15%
(quinze por cento) sobre a importância
total de cada emissão, incluindo as emissões
dos "Sweepstakes", a qual será adicionado
ao preço de plano dos bilhetes.
Parágrafo único. A administração do
serviço de Loteria Federal recolherá diretamente ao Banco do Brasil S.A., em guias
próprias, à conta do "Fundo de Liquidez da
Previdência Social" as importâncias correspondentes a 14% (quatorze por cento) da
cota de previdência prevista neste artigo, e
1% (um por cento) em nome do serviço de
Assistência e Seguro Social dos Economiários (SASSE).

Art. 28. O Fundo Especial da Loteca :Federal, previsto no artigo anterior, terá seus
recursos aplicados nas seguintes finalidades:
I - 30% destinados à constituição de um
"Fundo Especial de Financiamento da
Assistência Médica";
rr - 20% destinados à constituição de um
"Fundo Especial de Desenvolvimento das
Operações das Caixas Econômicas Federais";
m - 20% destinados à constituição de
um "Fundo E'lpecial de Serviços Públicos e
Investimentos Municipais";
IV - 5% destinados à constituição de um
"Fundo Especial de Manutenção e Investimentos";
V - 20% destinados ao "Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação";
VI - 5% destinados à constituição de um
"Fundo Especial de Alimentação Escolar"
(FEAE). (3)
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§ 1.0 Sob a supervisão e gerência do Ministério da Saúde e na forma do Regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo,
o "FEFAM" será aplicado em instituições
hospitalares e para-hospitalares, mantidas
por pessoas juridicas de Direito Público ou
Privado, ou em sociedades médico-científicas, e movimentado pelo Ministro da Saúde,
que prestará contas da gestão financeira,
relativa a cadaeXiercicio, ao Tribunal de
Contas da União.
§ 2.0 O "FEDOCEF" será aplicado, sob
supervisão e gerência do COnselho Superior
das Caixas Econômicas Federais, em
empréstimos concedidos, através da Administração do Serviço de Loteria Federal diretamente às Caixas Econômicas Federais,
objetivando o equilibrio econômico-financeiro das mesmas, no atendimento de suas
operações assistenciais.
§ 3. 0 O "FESPIM" será aplicado, sob a
supervisão do COnselho Superior das Caixas
Econômicas Federais, em empréstimos aos
Municipios destinados à construção ou melhoria de redes de água ou sistemas de esgoto cujos projetos forem aprovados pelo
Ministério da Saúde, e concedidos pelas
Caixas Econômicas Federais, com os rec~r
sos entregues em convênios com a Admimstração do Serviço de Loteria Federal.
§ 4.0 O "FEMI" será aplicado pelo Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais e pela Administração do serviço de
Loteria F1ederal na expansão e aperfeiçoamento dos seus equipamentos e instalações.
§ 5.0 O Conselho Superior das Oaixas
Econômicas Federais exercerá permanente
fiscalização de modo a assegurar a exata
aplicação dos recursos previstos nos itens rr
e lrr de que trata este artigo, e garantir a
sua reversão ao Fundo Especial, dentro dos
prazos, na forma e aos juros estipulados.
Art. 29. Os serviços de Admi,;rlstraçã~ do
Serviço de Loteria Feder!Jl sera~ ateI,ld}dos
por economiários postos a sua dlSpo?1çao e
por empregados contratados pelo regIme de
emprego previsto na consolidação das Leis
do Trabalho" na forma de tabela. aprov'<tdas
pelo Ministro da Fazenda.
Parágrafo único. Os servidores da Administração do Serviço de 1!'teria F~der~l
serão admitidos como ,aSSOCIados obrIgatórios do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários, assegurando-se aos
atuais empregados o ingresso automático.
Art. 30. As despesas de custeio e manutenção do Conselho Superior das Caixas
Econômicas Federais e da Administração do
Serviço de Loteria Federal não poderão ultrapassar de 5% (cinco por cento) da receita bruta dos planos executados.
Art. 31. lJ: vedado o uso das expressões
"Loteria Federal", "Loteria Federal do
Brasil", "Loteria do Brasil", "Loteria Nacional", e outras assemelhadas, quer como
nome próprio, quer como nome comum, no
intuito de propaganda que não seja em benefício da Loteria Federal, ficando reservado o uso daquelas expressões ao Conselho
Superior das Caixas Econômicas Federais, à
Administração do Serviço de Loteria Federal
e às Caixas Econômicas Federais.
§ 1.0 O emprego da expressão "Loteria
Federal" pelas organizações autorizadas a
distribuir prêmios de mercadorias, por
sorteio, só será permitida no anúncio do
sorteio ou na divulgação do resultado das
extrações.
§ 2.<> Na diVUlgação dos resultados da
"Loteria F1ederal", as organizações a que se
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refere o parágrafo anterior deverão proceder de modo a não induzir a equivoco, publicando na íntegra os números correspondentes aos prêmios maiores da Loteria Federal, sob pena de cancelamento da autorização mediante representação do DiretorExecutivo da Administração do serviço de
Loteria Federal ao Departamento de Rendas Internas.
Art. 32. Mantida a situação atual, na
forma do disposto no presente Decreto-lei,
não mais será permitida a criação de loterias estaduais.
§ 1.° As loterias estaduais atualmente
existentes não poderão aumentar as suas
emissões, ficando limitadas às quantidades
de bilhetes e séries em vigor na data da
publicação deste Decreto-lei.
§ 2.° A soma das despesas administra,tivas de ex€cução de todos os serviços de cada
loteria estadual não poderá ultrapassar de
5% (cinco por cento) da receita bruta dos
planos' executados.
Art. 33. No que não colidir com os termos
do presente Decreto-lei, as loterias estaduais
continuarão regidas pelo Decreto-lei ti.o
6.259, de lO de fevereiro de 1944.
Art. 34. A Administração do serviço de
Loteria Federal poderá estabelecer convênio com a Casa da Moeda para a impressão
de bilhetes.

PROJETO DE LEI N.O 4.807, DE 1984
(Do Sr. Pacheco Chaves)
Estende aos dentistas, servidores plÍblicol3, os beneJícios da Gratificação de
Interiorização do Decreto-lei n.O 1.873,
de 27 d'e maio de 1981.
(As comissões de Constituição e Justiça, doe serviço Público e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos servidores da administração
pública federal, direta ou indireta, exercentes de cargo de dentista é estendido o
direito à Gratificação de Interimização a
que se r.efe1"e' o Decreto-lei n.o 1.873, de 27
de maio de 1981, na forma e condições 3011
previstas.
ATt. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua :publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A 'atividade profissiQllal do dentista é indissociável da do médico, eis que ambas são
vinculadas ao mesmo ramo doe ciências e
destinam-se, na essência, a mitiga,r o softimento humano decorrente de dores e doenças. Ademais, costumam vir sempre juntas quando se trata de quadro de profissões,
quer para fins trabalhistas ou estatutários,
€tc. Tanto que a remuneração mínima a
que têm dh"eito os exercentes de ambas as
profissões está disciplinada numa mesma e
única lei, a de n.O 3.999, de 15 de d€zembro
de 1961.
Assim, não se compreende que aos dentistas não se tenha deferido, ainda, o direito à Gratificação de Interiorização instituída pelo Decreto-lei n.O ,1.873, de 1981,
que, em boa hora estabeIeceu incentivos,
traduzÍV'eis em pecúnia remuneratória, à localização de certos profissionais, se,rvidores
públicos, 'em cidades longíquM do interior
do Pai3.
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o nosso projeto cuida, portanto, de cordglr tal lacuna da lei.
Bala das Se&;;óes, 27 de novembro de 1984.
- Pacheeo Chaves.
LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMlSSOES PERMANENTES

DEORETQ-LEI N.o 1.873, DE 27 DE
MAIO DE 1981
Dispõe sobre a concessão de adicionais
de insalubridade e de periculosidade aol!!
servid'ores públicos federais, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe oonfere o art. 55, item nr,
da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os ad1eionaiB de insalubrida.ãe e
de periculosidade serão oonced1d08 aos servidores públicos federais nas condições disciplinadas pela legisla.ção tI'a~lhlsta.
Parágrafo único. O adicionaI de insalubridade por wabalhos oom Raios X ou substA.n.cias radiativas oontinuará a ser deferido
nos termos do Sirt. 11 do Decxeto-Iei n.o
1.445, de 13 de fevereIro de 1976. e nM demais normas em vigor na data de vigência
deste dwreto-Ie1.
Arl. 2.0 Fica incIufda no Anexo n do Decreto-lei n.O 1.341, de 22 de agosto de 1974,
a Gratificação de Interiorização, com a de:1'1nição, beneficiários e bases de concessão
estabelecidos no Anexo I deste decreto-lei.
Art. 3.0 A Gratificação de Interiorização
será calculada com base no vencimento da
salá>rio-base correspondente ao ca;rgo efeIvo ou empr,ego permanente, não sendo considerada para efeito de qualquer vantagem
ou indenização.
Art. 4.0 A gratificação de que trata este
decreto-lei será concedida aos servidores que
se encontra;rem em efetivo exercício em cidades do interior do Pais.
PSirágrafo único. Considerar-se-ão como
de efetivo exercício, para, os efeitos deste
decreto-lei, exclusivamente, os afastaIlllentos
em virtude de:
I - férias;
Ir - easamento;
m -luto;
IV - licenÇ1lB para tratamento da própria saúde, a gestante ou em decorrência
d, lLCidentes em se-rviço;
Vi -' prestação eventual de serviço por
prazo Inferior a 30 (trinta) dias, em 100aUdade não abrangida. por este decreto-lei.
Art. 5.0 :ti': vedada, Si qualquer titulo, a
concessão da gratificação a que se refere o
art. 3.° deste decreto-lei, a servidores em
exercícios em ClIIPltaiB de Estados, Distrito
Federal e em MunIclplos com população
wperior a. 60.000 (seseenta mll) habitantes,
lbem como nas cldaldets distan'tes até 50
(cl.nqüenta) km das caplt-a1s.
Art. 6.° O pa.rágrafo único do art. 7.0 do
Decreto-lei n.o 1.820, de 11 de dezembro de
1980, pa;ssa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. A gratificação a
que se refere este artigo é também devida, na mesma base de cáJ.culo, ao
ocupante de cargo ou emprego Incluido
em categoria funcional de nivel superior
do Plano de Classificação de Ca,rgos de
que trata a Lei n. O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e que, por força da
legislação em vigor, estiver sujeito à
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jornada de trabalho inferior a 40 horas
seman'als."
.art. 7.0 O Anexo IV do Decreto-Iei n. o
.1.820, de 1980, fica alterado na forma do
Anem II deste decreto-lei.
AIrt. 8,0 O Poder Executivo' baix:atá os
atos necessários ao cumprimento deste decl"eto-Iei.
A!rt. 9.° Os efeitos financeiros deste decreto-lei vigoram a partir de 1.0 de junho
de 1981.
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Art. 10. A despesa resultante da aplicação deste decreto-lei correrá à conta das
dotações orçamentárias esrpecíficas da União
e de suas autarquias.

Art. 11. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1981; 160.0 da Independência e 93,0 da República. - JOAO
FIGUEIREDO - Ib,rabim Abi-Ackel.

AiNlEXO!

(.Airt. 2.° do Decreto-lei n.O 1.873, de 27 de maio de 1001)
":Anexo I!I"
(Art. 6.0, item IH, do Decreto-lei !ll.o 1.341, de 22 de agosto de l!J174)

Denominação das Gratificaç'õcs e Indenizações
xx:r1 -

Gratificação de Interiorlzação

Definição
!Devida aos servidores pertencentes às categorias
funcionais de Médico, Médico Veterinário, !Médico
do 'I'rabalho, Médico. de
Saúde Pública (em extinção) e de Sanitarista (na
especialidade Médica), pelo
exercício em cidades do interior do Pais.

Bases de Concessão e
Vaiores
COrrespondentes aos percentuais abaixo especificados e incidentes sobre (}
vencimento ou salário, cessando a concessão e o pagamento com a aposentadoria e a relotação do servidor em cidade não contemplada com a vantagem:
!Municipios
ha<bitantes
!Municípios
h3lbitantes
Municípios
habitantes

iAINElXO

com ,até 20.000
......... 60%
com até 40.000
.......... 50%
com até 60.000
.......... 40%

rr

(Art. 7.0 do Decreto-lei n.o 1.873, de 27 de maio de 1981)
"tAIN!EXO lN"
(Art. 3.0 do Decreto-lei n.O 1.820, de 11 de dezembro de 1980)
Referências de VenciCategorias Funcionais
Código
mento ou: Salário por
Grupos
Classe

Outras Atividades de Nivel Burlor
(INS-900 ou
IJI'-!N'S-900)
NB-901 ou LT-NB-001

Classe' Especial

NB'-902: ou LT-NS-902

- N8-16 a 19
Classe O - NS-12 a. 15

NB-903' ou LT-NB-903

Classe B - NB- 7 a. 11

~co

Veteriná:rio (jOmada de 4
hor.as),

N8-910 ou LT-NB-910

Classe A - NB- 4 a

!Médioo

N8-901 ou LT-NS-901

Olasse Es.pecial

Médico de Saúde
Pública (em extinção)
IMédtco do Trabalho
Médico Veteriná:rio (jornada de 6
horas)

NS-002 ou LT-NS-9D2

- N8-2a a 25
Classe O -N8-1R a. 21

NB-903 ou IJI'-N8-903

Classe B - NS-15 a 17

NS-910 ou LT-NS-910

Classe A - NS-11 a 14

NB-909 ou, LT-NS-909

Classe C - NB-18 a 21
Classe B - NS-15 a 1'1
Classe A - NB-ll a 14

c) Médico
:MédIco de Saúde
Pública (em extinção)
:Médico do Trabalho

d)

j) Odontólogo

(jornada de 6 horas, em extinção)

6
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J'lROJETO DE LEI N.o 4.808, DE 1984

(Do Sr. Léo Simões)
Considera insalubre a atividade dos
trabalhadores que especifica, assegurando-lh~ O' direito à aposentadoria
especial.
(As Co:mi.ssões d·e Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 lIli considerada insalubre a atividade profissional desenvolvida pelos que
tralbalhamem açougues, casas de carne e
em câmaras f,rigorificas.
Art. 2.0 Aos trabalhadores de que trata
o artigo anterior é assegurado o direito à
aposentadoria especial, aos vinte e cinco
anos de serviço.
Art. 3.0 As despesas decorrentes desta
lei oner·arão as fontes de receita de que
trata o art. 69, da Lei n.o 3.807, de 26 de
agosto de 1960.
Art. 4.0 O Poder Executivo, ouvido o Minlstério da Previdência e Assistência Social,
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Inegavelmente, todos quantos exercem
atividades laborativas em açougues, casas
de carnes e câmaras frigoríficas, estão a
trabalhar em condições evidentes de insalubridade, pois seu ambiente de trabalho é
extremamente nocivo à saúde.
l!:sses trabalhadores, entretanto, por
omissão do legislador, ·ainda não tiveram
reconhecida essa peculiaridade de suas condições de trabalho - a insalubridade - e,
conseqüentemente, o direito à aposentadoria especial.
Por conseguinte, nesta proposição, procuramos sanar essa lacuna, considerando
a atividade profissional dos referidos trabalhadores insalubre, e reconhecendo a eles
o direito à aposentadoria especial, aos vinte e cinco ·anos de serviço.
Em atendimento à exigência consubstanciada no parágrafo único do art. 165, da
Lei Maior, é indicada a fonte de custeio
total dessa benesse previdenciária.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.
Léo Simõcs.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI N.o 3.8lJ7,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
LEI ORGANICA DA iPREVID:aNCIA
SOCIAL

Com

a!l

alteraçõcs introduzidas pela

legislação posterior.

TíTULO IV
Do Custeio

CAPíTULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados empregados, avulsos,
temporários e domésticos, na Ibase de 8%
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(oito por cento) do respectivo salário-decontribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
II - dos segurados de que trata o § 2.°
do art. 22, em percentagem do respectivo
vencimento igual à que vigorar para o Instituto d·e Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1 %
(um por cento), para o custeio dos demais
benefícios a que fazem jus e de 2% (dois
por cento) para a assistência patronal;
iIIlJlí - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem
na situação do art. 9.0, na base de 16%
(dezesseis por cento) do respectivo saláriode-contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do art. 3.0, na base de 4%
(quatro por cento) do respectivo salário-decontribuição;
V - das empresas, em quantia igual à.
que for devida pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens l i e
lI! do art. 5.°, obedecida, quanto aos autônomos, a regra a eles pertinente;
VI - dos Estados e dos Municípios, em
quantia igual à que for devida pelos servidores de que .trata o item IV deste artigo;

VII - da União, em quantia destinada
a custear as despesas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS e do Instituto de Administração Financeira da Previdência e
Assistência aoclal - lAPAS, bem como a
cobrir eventuais insuficiências financeiras
verificadas na execução das atividades a
cargos do Sistema Nacional de Pr·evidência
e Assistência Social - SlNP AS.
§ 1.0 A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica obrigada a reemboisá-Io, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente 11
8% (oito por cento) da retribuição a ele
devida até o limite de s'eU salário-de-contrihuição, de acordo com ·as normas previstas
no item I deste artigo.
§ 2.° Caso a xemuneração paga seja superior ao valor do salário-de-contribuição,
fica a empresa oI})rigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência SOcial a
contribuição de 8% (oito por cento) sobre
a diferença entre aqueles dois valores.

§ 3.° Na hipótese de prestação de serviços d·e trabalhador autônomo a uma só
empresa, mais de uma vez, durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá ·a empresa entregar ao segurado apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do seu saláriode-contribuição, uma só vez. A contribuição de 8% (oito por cento) correspondente
ao excesso será ,recolhida integralmente ao
IInstituto Nacional de Previdência Social
pela empresa.
§ 4.° Sobre o valor da remuneração de
que tratam os parágrafos anteriores não seirá devida nenhuma outra das contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
§ 5.° Equiparam-se à empresa, para fins
de Previdência Social, o trabalhador autônomo que remunerar serviços a ele prestado
por outro trabalhador autônomo, bem como
a cooperativa de trabalho e a sociedade
civil, de direito ou de fato, prestadora de
serviços.

§ 6,0 Equiparam-se. a empresa, para fins
de previdência social, ao trabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a socIedade civil,
de direito ou de fato, prestadora de serviços,
o empregador doméstico, bem como a missão diplomática estrangeira no Brasil e o
memlbro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu serviço.
•••••••
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PROJETO DE LEI N.o 4.8lJ9, DE 1984

(Do Sr. Natal Gale)
Cria o crtuJeM-O reajustável e extingue
a correção monetária.
(As Comissões de Oonstituição e Justiça, de Economia, Indústria. e Comércio e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica criado o Cruzeiro reajustável como novo pa(}rão monetário nacional.
Art. 2.° O Cruzeiro reajustável coexistirá
juntamente com o padrão preexistente, o
Cruzeiro, por tempo indeterminado, porém,
o periodo suficiente para que toda a economia se adapte ao novo padrão.
Art. 3.° A correção monetária permanece apenas em função do Cru2leiro, devendo
se extinguir com o desaparecimento deste.
Art. 4.0 O Cruzeiro reajustável terá fixado o seu valor de 30 (trinta) em 30 (trinta)
dias e a sua unidade corresponderá a uma
Obrigação Reajustável do Tesouro Nadonal
-ORTN.
Art. 5.° Ficam criados também os Centavos reajustáveis para fixar e determinar
os valores entre o Cruzeiro reajustável, que
é o maior padrão monetário e o menor.
Art. 6.° ·Esta Lei &ará regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados de sua publicação.
Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
Em que pese 'a relevância da matéria, a
sua justificativa é simples.
Trata-se, a questão, de oficializar, sistematizar, organizar melhor o que em parte
já existe.
Periodicamente, já calcula-se o "quantum" d.a desvalorização ocorrida e reajustase em quantidade de dinheiro proporcional
àquela, seja: depósitos em poupança em
estabelecimentos de crédito; salários; débitos e correspondentes créditos, e assim por
diante.
SObre essas operações paira. o espectro da
correção monetária. Hoje temida por uns e,
diga-se de passagem, desej ada IWr outros,
Curiosamente, temiâa e desejada, às vezes,
por um mesmo personagem.
A correção monetária passou a ocupar a
ordem do dia de todas as discussões sobre
a problemática econômico-financeira, entendendo um grande rol de estudiosos que
ela, de fato, de efeito passou a ser causa,
isto é, tornou-se fator realimentador do
processo inflacionário.
Interessante. Justamente ela que nasceu
para minorar os males da inflação!
A verdade é que a correção monetária, de
uns tempos a esta parte, virou um problema psicológico.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào

Dezembro de 1984

Tipo de um fenômeno psicossocial de
massa.
Urge, portanto, que seja debelado.
E a soiução parece difícil.
No momento, porém, que uma moeda um
novo padrâo monetário, que seregener; por
si próprio, ou .seja, que receba uma transfusão de sangue a cada sangria sofrida desnecessária a correção, como correção.'
O inimigo, mais psicológico que real
.segundo dizem, e é o que está mesmo pare-'
cendo, está vencido, liquidado.
Aí, a Nação buscará meias de estabilizar
o máximo possível, no menor prazo, a sua
nova moeda, o seu novo padrão. Tudo aí
já de form'a mais fácil, de maneira mais
organizada e simplificada, sem o fenômeno
psicossocial a interfierir no real.
Temos certeza que o caminho está aí no
proposto no presente projeto de lei, que' temos a honra de submeter a. nossos ilustres
Pares.
Sala da.<; sessões, 27 de novembro de 1984.
- Natal Gale.

botijões duram menos para ser consumidos
seu gás interior que outros, sem Q.ue haja
alteração da demanda.
É curiosO que, apó~ tais reclamações, principalmente quando elas se sucedem. o produto, em seguida a nova compra, dura mais.
Sinal que existem defeitos ou. falhas, sem
se descambar para o terreno da inidoneidade, que interferem no engarrafamento, defeitos esses sanados ou corrigidos após os
protestos dos consumidores, mas que ressurgem ao longo do tempo. A constatação
do fato, a reclamação e a reparação do
problema são um fenômeno cíclico, cujoas
conseqüências são sempre e por demais danosas ao consumidor. ll: com isso que queremos terminar. De vez.
Sala das sessões, 22 de novembro de 1984.
- Natal Gale.

Justifieação

Cuida este projeto de estabelecer uma
proteção ao consumidor. Desta feita, referente ao gás, pro<luto hoje indispensável em
milhões de lares brasileiros.
Quase tudo que é consumido, é pesado,
medido, verificada sua qualidade, no ato
da compra.
Assim é com relação aos genêros a.limentídos, tecidos, sapatos etc. Aquilo que o
comprador .adquire, no dia-a-dla, é susceptível de uma avaliação, conferência ou coisa que o valha.
Não acontece, porém, em relação ao gáS
de cozinha. Vem ele engarrafado nos conhecidos botijões, que, embora lacrados por
algumas das companhias, não oferecem a
certeza de que se está pagando, realmente,
a quantidade apregoada. Os mais comuns
-desses botijões devem conter 13 quilos do
.produto.
E normalmente uma família de 4 ou 5
pessoas consome, no mínimo, um botijão
por mês e a um preço bastante onerativo
do orçamento doméstico.
Tem sido comum nas leituras das jornais,
-cartas de leitores reclamando que alguns
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PROJETO DE LEI N,o UH, DE 1984
(Do

Sr. Natal Gale)

Dispõe sobre a proteção de pedestres
contra objetos caídos de edifícios.
(As Comissões de COnstituição e Jus-

PROJETO DE LEI N.o 4.810, DE 1984

(Do Sr. Natal Gale)
Dispõe sobre pesagem dos botijões de
gás.
(As COmissões de COnstituição e Justiça, de Minas e Energia e de Economia, Indústria e Comércio.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° As empresas concessionárias de
engarrafamento e distribuição de gás de
cozinha em botijões, de uso domiciliar, terão, obrigatoriamente, de colocar à disposição do consumidor adquirente, na ocasião
da entrega, mecanismo de conferência da
pesagem do mesmo.
Art. 2.° O Ministério das Minas e Energia, após estudos feitos pelo órgão que especificamente cuida da política relativa ao
setor de gás de uso público, poderá expedir
normas para a melhor aplicação do dispositivo contido nesta Lei.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor 6Q (sessenta) diasapõ.s a .sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

n

tiça, de Defesa do :Consumidor e de Interior.)
O COngresso Nacional decreta:
AJrt. 1.0 Torna obrigatório, em todo pré-

dio ou edifício com mais de um pavimento,
o. existência de um parapeito ou laje de
proteção 'aO pedestre contra objetos despencados que o possam atingir.
Art. 2.° Essa proteção será construida
entre o pavimento térreo e o imediatamente
superior, com '11m comprimento para a calçada de, no mínimo, 1 (um) metro e 50
(cinqüenta) c·entimetros.
Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
J ootificação

questão edilicia é costumeiramente da
órbita municipal. No entanto, em alguns
Municípios, ou ,por não exLstirem posturas
a il'espeito, ou, até por não se constituírem
em normas mais ,rígidas, estaduais ou federais, a prob~emática sobre a qual versa
nos;so projeto de lei é 'lIma realidade.
Os jornais, os !registros policiais e os 00letin.s médicos de pronto-socorro dão conta,
de uma ;respeitável ;série de .acontecimentos desagrap.áveis.
Quais sejam: copos, garrafas, vasos e coisas afins' que, por um ·pequeno descuido, um
esbarrão, se proje<tam do alto de um edifíci-o sobre pessoas indefesas.
Muitos desses acidentes são fatais.
Ocol're, às vezes, brigas, desentendimentos entre pessoas ou de casais ou brincadeiras de crianças, em deCONência do que
objetos pesados, como rádios ou gravadore.s,
·até ferros elétricos, ou utilidades ponteagudas oomo facas, etc., também são lançados.
Ind.efeso, em plena calçada, está o pedestre, a vítima potencial.
Cremos, POLs, indispensável que os Municípios, ao procederem ao exame de plantas
e projetos, estejam obrigados, por lei supenor,a ,exigi,rem, para as construções pleiteadas o mecanismo de proteção contido
neste projeto.
Sala das sessões, 27 de novembro de 1984.
- Natal Gale.
A

Sr. Natal Gala)

(Do

Diminui de 1~ para 6 meses I) Itleriodo·
de apuração da média aludida Dl} § 3.°,
do art. 487. da Consolidação das Leis
do Trabalho.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 3.0, do art. 487, da Consolidação das.Leis do Trabalho, aprovada .pelo
Decreto-I€! n.O 5.452, de.1 de maio de 1943,
passa a vigora:r com a. seguinte ,redação:
"Art. 487.
1-

.

n§ 1.0
§ 2.0 .......•.•......................
§ 3.0 Em se tratando de salário pago
na base de :tarefa, o cálculo, para os
efeitoo dos parágrafos anteriores, será
feito de acordo coma média dos últimos seis meses de serviço."

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data
ds sua publicação, revogadas as: dl.sposiçÕ€s

em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei visa coadunar
ou atualizar a sistemática de cálculo do
"quantum" a título de aviso .prévio devido
por ocasião da rescisão contratual de trabalhador que receba na base de tarefa, à
fórmula vigente de reajU8tes semestrais de
salários.

O texto revogando é compatível com época passada, quando os .reajustes salariais
ocordam apenas uma vez por .ano.
A não modificação do texto consolidado,
até agora, vem acarretando um sensivel
prejuízo ao trabalhador em foco.
ll: claro que uma média salarial crescente,
estabelecida ao longo de 12 meres, numa
fase aguda de inflação monetária, representa uma perda considerável no cálculo
fin'al de uma indenização por resilição contratual.

Além do mais, se o legislador reconheceu
que a violência da corrosão inflacionã,ria
estava arrastando o trabalhado.r em geral
;pa:ra uma situação catastrófica e procurou
minorar ,esse mal, ootabeIecendo uma política de l'eaJuste semestral de salário, por
que manter a apuração de' uma média saladal, para efeito de determinação do valor
do aviso prévio, tomando-se o período de
12 meses paTa o trabalha.dor que ,receba à
base de ta:refa, ao invés de· seis meses?
O mesmo .raciocínio usado para o estabelecimento da atual política salarial, em termos de ,reajU8te .periódico, vale para a pr~
sente questão.

Sala. dais sessões, 2·7 de novembro de 1984.
- Natal Gale:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES
CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO

(Aprovatla pelo Decreto-lei n,o 5.452, de
1.0 de malo de 1943)

.............................................
T1TULO IV
Do Contratoo Individual de Trabâlho

...............................

,

.

CAP:rroLO 'VI
Do Avi!Io Prévio

Art. 487. Não havendo ~razo estipulado,
parte que, sem justo motivo, quIser :rescindir o contrato, deverá avisar a outra da
sua il"eOOlução, com a antecedência mínima
de:
I - oito dias, se o pagamento for efetua~
áo por BemllJla ou tempo inferior;
Ií: - trinta dias ao.s que perceberem por
quinzena ou mês, ou que tenham mais de
doze me~ de servIço na empresa.
l 1.0 A falta. do aviro prévio por ,parte
(lo emprega.dor dá ao empregado o dkeito
aos saládos c01'll"eSpondentooao prazo do
aviso, ga.rantida sempre a integração desse
Período no seu tempo de serviço.
I 2.° A falta de aviso prévio por parte
do empregado dá. ao empregador (} direito
de descontar 08 saláori08 oolU'espondentes ao
prazo respectivo.
§ 3.° Em se t1.'atando de salário pago na
bl1S'e de tarefa, o cálculo, plLl"a 08 efei~.
dos .parágrafos anteriores será feito
'I1.OO1Jdo com a média dos últimos doze m ~g de serviço.
I 4.0 :Ir: devido o aviso prévio na despe'<lida dtreta.
~

...........................................
.............................................
Sr. Natal Gale)

Reduz de 12 para 6 meses o período
para se ap~ a média a flue. alu~ o
§ 4.°, do a.rt. 48'7, da C0ns01iilação das
Leis do Trabalho.
'
(As CoIbissóes de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)

O Dongre!8o Nacional decreta:

Art. 1.° O I 4.°, do art. 478, da Consolidação da.g Leis do Trabalho, aprovada. pelo
-peereto..Lei n.o 5.452, de 1.° de maio de
1~3, passa a vigorar com a seguinte reda-

eao:

"Art. 478.

.

.

I 1.°
,I 2.°
§ 3.0

•...•.........................

Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito
a. percentagens, a intlenização será calculádapela média das comissões ou percentagens percebitlas n08 últimos 6
(seis) meses de serviço."
, Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data
d.e sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
§ 4."

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS
DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n." 5.452,
de 1.° de maio de 1943•
T1'I1ULO. IV
Contratoo Individual do Trabalho

PROJETO DE LEI N." 4.813, DE 1984
(Do

Justilicaçáo
O presente projeto de lei visa coadunar ou
atualizar a sistemática de cá.1<\ulo do quotum indenizatório, por rescisão contratual,
de trabalhadores que percebam comissões
ou tenham direito a percentagens, à fórmula vigente de reajustes semestrais de
salários.
O texto revogando é compatível com época passada, quando os reajustes salariais
OCorriam apenas :uma vez por ano.
A não modificação do texto consolidado,
até agora, acarreta um sensível prejuízo ao
trabalhador em foco.
l!: claro que uma média salarial crescente,
estabelecida ao longo de 12 meses, numa
fase aguda de inflação. monetária, representa uma perda considerável no cá.1culo
final de uma indenização por resllição contratual.
Além do mais, se o legislador reconheceu
que a violência da corrosão inflacionária
estava arrastando o trabalhador em geral
para uma situação catastrófica eprocurou
minorar esse mal, estabelecendo uma política de reajuste semestral de salário, porque manter a apuração de uma média salarial, tomando-se o período'de 12 meses para
o trabalhador demitido que receba à base
de comissões ou de percentagens, .ao invés
de seis meses?
Pretendemos estabelecer o bom senso.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.
- Natal Gale.

CAPíTULO V
Da Rescisão

Art. 478. A indenização devida pela rescisão do ~ntrato por prazo indeterminado
será de 1 (um) mês de remuneração por
ano de serviço efetivo, ou por ano e fração
igualou superior a I} (seis) meses.
§ 1.° O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como períooo de experiêncla e, llJltel3
que se complete, nenhuma indenização será
devida.
§ 2.° Se o salário for pago por dia, o .cá.1cuIa da indenização terá por base 30 (trinta) dias.
I 3.° Se pago por hora, a indenização,
apurar-se-á na base de 240 (duzeiJ.t.os e
quarenta) horas por mês.
I 4.° Para oSc empregados que trabalhem
a comiSsão ou que tenham direito a percentagem, a indenização será. calculada. pela
média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço.
§ 5.0 Para os empregados que tra;baJhem
por tarefa ou serviço feito, a indenização
será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelO interessado pàl'a

Dezembro de 1984

realização de seu serviço, calculando-se o
valor do que seria feito durante 30 (trinta)
dias.

PROJETO DE
(Do

LIU N.O

4.814, DE 1984

Sr. Natal Gale)

Redu prazo 5 (cinco) dias o praao
para o agravo previsto no a.rt. 89'7 d;a
CLT•
tAs Oomissões de constituição e Jus-

tiça e de Trabalho e Legislação SOCiaL) ,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O parágrafo 1.0, do artigo 897,
do Decreto-lei n.o 5.452, de 1.° de maio de
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho CLT), passa a ter a, seguinte redação:
"Art. 897. .
.
a) •.••..•••...••••..••............ ,.

b) ....•••..•.•..•....•••••.•••.•....

§ 1 ° O agravo será interposto no
prazÓ de 5 (cinco) dias e não terá efeito
suspensivo, sendo facultado, pOrém, ao
juiz, ou presidente, sobrestar, quando,
julgar conveniente, o andamento do
feito, até julgamento do recurso."
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na d~
de sua publicação, revogadas as dlsposiçoes
em contrário.

lustifieação
O presente projeto de lei pretende_ uma

unificação de prazos plLl"a interposlçao de
agravo de decisões de juiz ou preslJd.ente.
E uma uniformização com o procedimento
previsto no Código de Processo Civil, em seu
artigo 523. que é de 5 (clnco) dias para se
recorrer, via agravo de instrumento, de de'cisões interlocutórias proferidas no processo.
Essa. medida nos parece correta, já que os
própríos profissionais do Direito estranham
a diferença existente, ainda malssendoo
Direito do Trabalho, apesar de perfeitamente identificado e caracterizado, um ramo do
Direito Civil e que tem, quando não previstas expressamente na CLT, normas do Código Processual Civil adotadas.
Datla a enorme complexidade existente
no meio jurídico, hoje em dia, é aconselhá.vel se uniformize, pelo menos, a questão dos
prazos recursais, num mesmo tronco do Direito, no caso civil, embora haja especialização de um dos ramos.
Isso não impede a existência de um m.esmo prazo, para ambos, já que essa questão
reflete um detalhe extrinseco à. existência
do Direito.
E no caso presente, essa uniformização se
faz através da adoção do prazo menor, o
que, em tese, pode aproveitar ao argumento
de Justiça Trabalhista fazer jus a mecanismos que agilizem o andamento de seus fei-

tos.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 191M.
- Natal Gale.
LEGISLAÇÁO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSOLIDAÇA.O DAS LEIB'
DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n.0
de 1.° de maio de 1943.
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PROJETO DE LEI N.O 4.815, DE 1984

TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

(Do

............................................

Modifica. a redação do § 3.° do art.

(As Co:nllissões de COIlBtituição e Juse de Trabalho e Legislação So-

t~ça,
CIal.)

~' 896. C~1>e recurso de revista das
declsoes de últuna iIlBtância, quando:

Art. 1.0 O § 3.°, do artigo 898 do Decreto-lei li.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943
<Consolidação das Leis do Trabalho
CLT), passa a ter ao seguinte !l"edação:
"Art. 896. .

b)
1.0

de revista será apresen(oito) dias, ao presidente
do Tnbunal recorrido, que poderá recebê-lo
ou denegá-lo fundamenta,ndo em qualque~
caso, a sua decisão.

a) de petição, das decisões do juiz ou
presidente, nas execuções;
b). de insflI'Umento, dOSl deSpachos que
denegarem a interposição de recursos.
§ 1.0 O agravo será interposto no prazo
de 8 (oIto) dias e não terá efeito suspensivo, sendo facultado, porém, ,ao juiz, ou
presidente, sobrestar, quando julgar conveniente, o -andamento do feito, até julgamento do recurso.
§ 2.° Na hipótlese da alínea a o agravo
será julgado pelo próprio tribunal presidido
pela autoridade recorrida, salvo em se tratando de decisão do presidente da Junta ou
do Juiz de Direito, quando o julgamento
competirá ao presidente do Tribunal Regional ,a que estiver subordinado o prolator da,
decisão agravada, a quem este informará
minuciosamente sobre a matéria controvertida, ou remeterá os autos, se tiver sob:restado o andamento do feito.
§ 3.0 Na hipótese da alínea b, o agravo
será julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer do recurso cuja interposição foi denegada.
Art. 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço
público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além
dos interessados, o presidente do tribunal e
a Procuradoria da Justiça do Trabalho.

.

§ 2.°
§ 3.0 Denegada a interposição do a:ecurso, poderá o requerente interpor
'agravo de iIlBtrumento no prazo de 5
(cinco) dias" para o Ta:ibunal Superior
do T!l"abalho."

°

,§ 4.° Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais, ou por suas Turmas em
execução de sentença, não caberá reéurso
da revista para o Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 897. Cabe 'agravo:

.

TíTl.;'LO X

])() Processo Judiciário do Trabalho
CAPiTULO VI

Dos Recursos

a) ,......•..•..•........•......•.....

§ 1.0 O recurso
tado ~o prazo de 8

§ 3.° Denegada a interposição do recurso, poderá o requerente interpor agravo de
iIlBtrumento no prazo de 8 (oito) dias para
o Tribunal Superior do Trabalho.
'

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS
DO TRABALHO
Aprovado pelo Decreto-lei n.O 5.452,
de 1.° de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:

b) proferidas com violação de literal disposição de lei ou de sentença normativa.

§ 2.° Recebido
recurso a 'autoridade
:recorrida dirá o efeito em qúe o recebe, podendo a parte interessada pedir carta de
sentença para execução provisória dentro
do prazo de quinze dias, contados 'da data
do despaeho, se este tiver dado ao recurso
efeito meramente devolutivo.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

Sr. Natal Gale)

896 (prazo de agravo) da CLT.

CAPíTULo VI
Dos Recursos
.............................................

a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da que lhe houver dado
o mesmo ou outro Tribunal Regional através do Pleno ou de Turmas, ou o Ttlbunal
Superior do Trabalho, em sua composição
plena, salvo se a decisão recorrida estiver
em consonância com súmula de jurisprudência uniforme deste;
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Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiçõell

em contráirio.

JUBtificação
O objetivo desta propositura é a de procedera uniformização de prazos para inter:posição do recurso de agravo.

E uma uniformização com o procedimento previsto no Código de Brocesso Civil em
seu ·artigo 523, que é de I) (cinco) dias para
se recorrer, via agravo de' iIlBtrumento de
decisões interlocutórias proferidas no proc'es.so.

Esclarece-se que, em projeto apa,rtado, já
providenciamos o mesmo em rel:ação ao paJ:ágrafo 1.0, do artigo 897, da CLT.
A medida pretendida nos' parece correta
já que os próprios prof18sionais do Direitó
estranham a diferença existente, ainda
mais s'endo o Direito do Trabalho, apesar
de perfeitamente identificado e caracterizado, um ramo do Direito Civl1 e que tem,
quando não previstas expressamente na
CLT, normas do Código Processual Civil
adotadas.
Dada a enorme complexidade existente
no meio juridico, hoje em dia, é acoIlBelhável se uniformize, pelo m€'IlOS, 'a questão dos
prazos recursaill, num mesmo tronco do Di!!'eito, no caso civil,. em'bora haja especialização de um dos ramos.
Isso não imrpede a existência de um mesmo prazo, para ambos, já que essa questão
reflete um detalhe extrinseco à existência
do Direito.
E no caseo p'resente, essa uniformização se
faz através da adoção do pl"azo menor, o
que, em tese, pOlie aproveitar ao argumento
de a Justiça do Trabalho fazer jus a mecanismos que agilizem o 'andamento de seus
feitos.

-

Sala 'das Sessões, 2·7 de novembro de 1984.
Natal Gale.

Art. 896. Cabe recurso de revista das
decisões de última instância, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo legal inter:pretação diversa da que lhe houver dado
o mesmo ou outro Tribunal Regional através do Pleno ou de Turmas, ou o T~ibunal
Superior do Trabalho, em sua composição
plena, salvo se a decisão recorrida estiver
em consonância com súmula de jurisprudência un:lfOrIDe deste,.
b) proferidas eom violação de literal dfs'POSição de lei ou de sentença normativa.
§ 1.0 O l'ecurso de revista será wpresentado no prazo de 8 (oito) dias, ao presidente do Tribunal J:ecorrido, que poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentando em
qualquer caso, a sua decisão.
§ 2.0 Recebido o recurso, a autoridade
recorrida dIrá o efeito em que o recebe, podendo a parte interessada pedir carta de
sentença para execução provisória dentro
'do prazo de quinze dias, contados 'da data
do despacho, se este tiver dado ao recurso
efeito meramente devolutivo.
§ 3.° Denegada a inter:posição do recurso, pod-erá o requerente inter:por agravo de
iIlBtrumento no prazo de 8 (oito) dias, para
o Tribunal Superior do Trabalho.
§ 4.° Das decisões :proferidas pelos Tribunais Regionais, ou por suas Tu:rmas em
execução de sentença, não caberá :reéurso
de revista para o Tribunal Superior do TJ:abalho.
Art. 897. Cabe agravo:
a) de petição, das decisões do juiz ou presidente, nas execuções;
b) de iIlBtrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.
§ 1.0 O agr,avo será inte!p{lsto no prazo
de 8 (oi·to) dias e não terá efeito suspensivo, sendo fa,cultado, porém, ao juiz, ou
presidente, sobrestar, quando julgar conveniente, o andamento do feito, até julgamento do recunso.
§ 2.0 Na hipótese da alínea a o agravo
será julgado pelo próprio tribunal presidido pela autorIdade -recorrida, salvo em se
tmtando de decisão do presidente da Junta
ou do Juiz de Direito, quando o julgamento
competirá ao presidente do Tribunal Regional a que estiver subordinado o prolator da
dedsão agTavada, a quem este informará
minudosamente sobre a matéria controvertida, ou remeterá os autos, s'e tiver sobrestado o andamento do feito.
§ 3.0 Na hipótese da alinea b, o agravo
será julgado pelo T.ribunal que seria com-
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petente para. conhecer do recurso cuja in-.
terposição foi denegada.
Art. 898. Das decisões proferidas em dIssídio coletivo que afete empresa de serviço
público,ou, em qualquer Cll8O, das proferidas em .revisão, poderão :reCO'rJ.'eJ.', ·além dos
Interessados, o presidente do 'ITlbunal e a.
Procuradoria da Justiça do Trabalho.

PROJETO DE LEI N.o 4.816, DE 1984

<Do

Sr. Na.tal Gale)

Incorpora ao Patrimônio do empregado vencimento superior pelo exercício de cargo de confiança.
<As Comissões de Constituição e Justiça, de T!'abalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decJ.'eta:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1984

um empregado que venha exercendo cargo
de confiança, o empregador simplesmente o
revem ao cargo efetivo e em seguida o dis-

pensa, procedendo os cálcUlos rescisórios
não em função daquele cargo que vinha
e;,rercendo, mas pelo inferiOT, revertido,
bruscamente. Com esse projeto, tal prática
não será possível, deeor.ridos vinte e quatro
meses.
Em nossa opinião, dois anos são mais que
suficientes para um empregado ser julgado
em .sua função. se lá Ilermaneceu esse temipO,por merecimento, é justo, também, que
inCorpore ao seu patrimônio, o estipêndio·
respectivo, como ocorre em outras situações
jurídico-funcionais e em Setores até do serviço público.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1984.
- Natal Gale.
LEGISLAÇJ{O CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

.Mt. 1.0 O parágra.,1g único, do art. 468,
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943, pa:ssa. a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 468 •.•.•.•..•••.••••••••.••.•.
Parágrafo único. Não se considera aIwação unilateral a determinação do
empregador para que o respectivo empregado reverta ao carogo efetivo, anteil'iormente ocupado, deixando o exercício de função de oonfiança; porém, se
tal determinação ocorrer após completado período de 24 (vinte e quatro) meses, no qual o empregado haja exercido, de modo ininteI'r'llpto, a mencionada. função de confiança, o mesmo terá
incorporado ao seu patrimônio, para
todos os efeitos de direito, o vencimento
superior, se for o C!l6O, percebillio em
deool'l'ência de&':le exercício, incluídas
oomissóes e outras vantagens pecuniánas, tudo em percentagens para efeito
dos :reajustamentos: sala.riais,"
Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

TITULO LV

Do Contrato Individual do Trabalho
CAPíTULO I
Disposições Gerais
Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo táelto ou expresso, COl'l'espondente à relação de emprego.

PROJETO DE LEI N.O 4.817, DE 1984
<Do Sr. Natal Gale)
Institui o Controle Geral de Intenlações Hospitalares na Previdência Social.
<As Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Trabalho e Legislação Social.)
O COngresso Naciona,l decreta:
Art. 1.° Fica. instituído o Controle Geral
de Internações Hospitalares, no Ministério
da Previdência e Assistência Social.
Art. 2.0 Para efeito de internações hospitalares de segurados da Previdência S0cial, o controle geraI de que trata o art. 1.0,
será organizado regionalmente.
Art. 3,° AI! agências regionais do Instituto Nacional de Previdência Social terão
a responsabllldade de organizar os controles em suas respectivas áreas de jurisdição
regional.
.
Art. 4.° Visando a correta aüministração dos controles regionais, cada. Superintendência Estadual do Instituto Nacional
de Previdência Social deverá manter um
controle estaduaL
Art. 5.° Ao Ministério da P.revidência e
Assistência Social, através do Instituto Nacional da Previdência Social ou de outro
órgão a si vinculado, caberá o controle/nacional de todo o sistema, de acordo com
os controles efetuados pelas Superintendências Estaduais do INPS.
Art. 6.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
lIll de toda conveniência a manutenção de

Art. 447. Na. falta de acordo ou prova
sobre condição e&Sencial ao oontrato verbal,
esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os interessados, na conformidade dos preceitos jmídicos adequados li.
sua legitimidade.
Art. 448. A mudança na propriedade ou
na estrutura jurídica da empresa não afeta:rá os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

um sistema que ofereça um quadro geral
das internações hospitalares dos segurados
da Previdência Social.
Esse quadro deve ser regional, inicialmente, porque seu efeito deve ser imediato e,
portanto, o mais prático possivel.
Em segunda instância, um quadro mais
teórico, justamente para efeito de fiscalização e aperfeiçoamento do sistema.
O controle inicial deve ser feito pela própria Agência Municipal ou Regional do
INPS.

J"Wltificação
C~III

O que se pretende via deste projeto de
lei, é sanar uma anomalia face ·ao parágrafo único, do artigo 468, da Consolldação
das Deis Trabalhistas.
Não é crível que a alteração unilate:ral
previSta na norma do citado parágrafo não
tenha uma mensuração no tempo.
seria, por acaso, lógico, que um empregado ocupasse um cargo de confiança por
um longo prazo - de exemplo quatro anos
- percebendo melhormente por isso e, de
abrupto, () seu empregador lhe fizesse retornar a cargo de origem, inferíor, rebaixando-o economicamente?
Se {) quiser fazer, que o faça, mas sem
prejudicar a quem, por tanto tempo, lhe
serviu com confian~a e que por motivos outroo, de alteração de comando da empresa.,
de transferência de domínio, de redução de
despesas, etc., se viu forçado a um rebaixamento.

Art. 469. Ao empregador é vedado transferir Q empregado, sem a sua anuência,
para localidade diversa da que resulta.r do
contrato, não se comiüerando transferência
a que não aca'tTet1l.il' necessarlamente a mudança, do seu do~cillo.

Até para efeito de rescisão co~tratual, o
'Projeto é oportuno, pois, desejando demitk

............................

Da Alteração
Art. 468. Nos contratos individuais de
trabalho só é lícita a. alteração das respec,tivas condições por mútuo comentimento,
e, ainda assim, desde que não resultem direta ou indil"etamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláUSUla infringente desta garantia.
paTágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente
ocupado, deixando o exercício de funçlj.o de
confiança.

,

,

.

Essa. agência, em contato com os hospitais do Município e/ou Região, manteria
um mapeamento dos leitos existentes, suas
ocupações, disponibilidades e relação de internados, com o quadro clínico etc.
Com esse mapeamento à mão, que corresponderia ao próprio controle, o funcionário
já indicaria o hospital ao segurado necessitado de internação.
Isso evitaría, inclusive, fatos' lamentáveis que têm ocorrido, de pacientes virem
a falecer por falta de um atendimento mais
urgente, na procura de vagas em hospitais.
Em instância superior, o Ministério da
Previdência e Assistência Social, por seus
órgãos, poderia manter melhor fiscalização
sobre os hospitais, evitando abusos nas internações, já que teria sempre um quadro
regional de pacientes atendidos, tipos de
cirurgias, moléstias, nomes dos hospitais e
profissionais envolvidos, sendo, então, possível acompanbar não só o uso, mas o abuso,
que infelizmente ocorrem em virtude da
deficiência dos sistema de fiscalização e da.
existência de empresas inidôneas.
Sala das sessões, 27 de novembro de 1984.
- Natal Gale.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1984

PlWJE'OO DE LEI N.O 4.818, DE 1984
(Do

Sr. Francisco Pinto)

Introduz dois parágrafos ao art. 626
competência dos
:Sindicatos para exercer a fiscalização
das normas de proteção ao trabalho.
(As Comissões de Constituição e Jusda OLT, fixando a

tiça e de Trabalho e Legislação Social.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Oan. 626 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar acrescido
de dois parágrafos com a seguinte redação:
.
"Art. 626. .
§ 1.0 São também competentes para promover a fiscalização das normas
de proteção ao trabalho os delegados
dos sindicatos de classe devidamente
credenciados para tanto, observandose o seguinte no exercício da delegação:
I - verificada a llegalidrude ou irregularidade no cumprimento das normas de proteção ao tralbalho o representante sindical lavrará auto de infração, atendi{io o disposto no art. 629;
II - lavrado o auto de infração .será
o mesmo imediatamente encaminhado
à Delegacia Regional do Trabalho competente, para efeito da instauração do
processO administrativo.
§ 2.° Para efeito da verificação da
regularidade da delegação dada nos
termos deste artigo, os Sindicatos fornecerão, mensalmente à Delegacia Regional do Trabalho de sua área de
atuação, a relação dos fiscais que haja
credenciado".
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
, Art. 3.0 Ficam revogadas as disposições
em contrário.
Justificação

Estabe1ece a Constituição Federal, no art.
166, que a "representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício
de funções delegadas de poder público serão reguladas em lei".
Coma previsão Maior acima, em sua parte final, quis o legislador constituinte, à
evidência, abrir a possibilidade da participação, por todos OS títuos apropriados, dos
trabalhadores, através das entidades congregantes de seus interesses, em tarefas de
natureza pública ligada aos problemas da
classe obreira nacional.
Afigura-se-nos que, dentre os misteres de
indole pública a serem exercitados pelas
entidades representativas dos interesses da
classe trabalhadora, em colaboração com o
poder público, na sua .ação constitucional
de assegurar os interesses da coletividade,
está o correspondente à fiscalização do
cumprimento das normas legais de proteção ao tralbalho.
Ao longo dos anos e desde que o Governo
do Presidente Vargas nos legou a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1.0 de maio
de 1943, temos verificado· que a máquina
administrativa envol:vi.d·a com os problemas
da fiscalização do setor empresarial, tendo
por objetivo o resguardo dos interesses dos
trabalhadores, legalmente assegurados, temse mostrado ineficaz, tal a repetição de condutas, por parte de maus empregadores,
que se definem infringentes de preceitos legais de proteção ao trabalho.

Mas, com esta crítica não estamos atribuindo a ineficiência da fiscalização a encargo do Ministério do Trabalho, ao corpo
'de seus .servidores encarregados da fiscalização. Não! A apontada ineficiência se
deve, sobretudo, à insuficiência de fiscais,
dado que o número de servidores utilizado
na função fiscalizadora não copdiz com a
grandeza física do setor empresarial, representado por milhares de empregadores.
De tal sorte dando expressão prática à
previsão constitucional inserida no pré-referido art. 166 da Lei Maior e com o objetivo de fortalecer a fiscalização no setor
empresarial, e, desse modo, melhor resguardar o cumprimento das normas de proteção ao trabalho, estamOs propondo o presente projeto de lei esperando venha esta
iniciativa a merecer o apoio de todos os
nossos Pares, certo estarmos da inteira propriedade e pertinência da medida legislativa ora sugerida.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1984.
-

Franciseo Pinto.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS
DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452,

de 1.0 de maio de 1943.

Tí'IULO VII
Do Processo de Multas Administrativas
CM'ífI'ULO I

Da Fiscalização da Autuação e da
Imposição de Multas

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, ou
àquelas que exerçam funções delegadas, a
fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.

Art. 630. Nenhum agente da inspeção
poderá exercer as atribuições do seu cargo
sem exibir a carteira de identidade fiscal,
devidamente autenticada, fornecid,a pela
autoridade competente.
§ 1.0 J!: proibida a outorga de identidade
fiscal ,a quem não esteja autorizado, em
razão do cargo ou função, a exercer ou
praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização.
§ 2.° A credencial a que se refere este
artigo deverá ser devolvida para inutilização, sob as penas da lei, em casos de provimento em outro cargo público, exoneração
ou demissão, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 (sessenta) dias
e de suspensão do exercicio do cargo.
§ 3.0 O agente da inspeção terá livre
acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista, sendo as empresas, por
.seus dirigentes ou prepostos, obrigadas a
prestar-lhes os esclarecimentos necessários
ao desempenho de suas atribuições legais e
a exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer
documentos que digam respeito ao fiel
cumprimento das normas de proteção ao
trabalho.
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PROJETO DE LEI N.o 4.819, DE 1984
([Do Sr. Brandão Monteiro)
Introduz alterações no art. 11 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.o 1.093,
de 1900, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decrêta:
Art. 1.0 O art. U da Oonoolidação das
Leis do Traballio, aprovada pelo Decretolei n,o 5.4i52, de 1.0 de maio de 1943, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. A prescrição dos direitos
assegurados por esta Lei só correrá após
dois anos da cessação do contrato de
trabalho."
Art~ 2.0 . !Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
segundo a COnsolidação das Leis do Trabalho, os direitos dos trabalhadores estão
sujeitos à prescrição bienal, na forma regulada pelo art. 11 ida. Consolidação das
Leis do Trabalho.
Segundo o dispositivo acima mencionado,
o prazo prescricional é contado a partir da
data da aquisição do direito:
·~t. 11. !Não
havendo disposição
especial em contrário nesta Consolidação, prescreve em dois anos o direito
de pleitear a reparação de qualquer
ato infringente nela contido."
Tal determinação legal, entretanto, não
está 'em consonância com a realidade social. Determinando o prazo prescricional
sem atender para o fato de que, enquanto
perdura íntegro o pacto laboral e a relação de emprego, o trabalhador fica sujeito a tal dependência e subordinação ao empregador, que não lhe resta a mínima possibilidade contender com o patrão, que lhe
fornece o emprego, e é o verdadeiro árbitro da continuação da relação empregatícia.
Em tais condições, é comum nas relações
de emprego a sonegação de direitos que
nunoa são reclamados pelos ampregados,
temerosos de represália, pela persecução de
direitos legitimamente assegurados.
A mais moderna tendência do Direito do
Trabalhador, evidenciada pelos mais emi. nentes juristas e jurisconsultos, é a de considerar imprescritíveis os direitos trabaIlrlstas. De fato, em Congressos Nacionais,
Sul e Latino-Americanos e Internacionais
de Direito do Trabalho, vem emergindo uma
corrente doutrinária que considera o trabal:ho e o emprego, assim como os direitos
deles decorrentes, como um patrimônio, não
apenas de trabalhador, mas de toda a familia. Olmo patrimônio da família o trabalho e os direitos dele decorrentes são considerados irrenunciáveis e, portanto, imprescritíveis, equivalendo a prescrição dos
direitos a uma renúncia ou à quitação.
Ademais disso, a nossa realidade social
está a demonstrar que a situação de dependência diante do empregador, dificulta ou
impede, por parte do empregado, a defesa
plena de seus direitos.
Além da insuficiência do trabalhador,
sem condições de contender com o empregador em igualdade de condições, na reivindicação de .seus direitos, ainda que legalmente assegurados, verlfica-se que a Jus-
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tiça do Trabalho não conseguiu instalar,
ainda, Juntas de Conciliação e Julgamento
em todo o território nacional. Devido a
l$sa deficiêlncia da Jus1Jiç.a especializada,
encontramos a Justiça OOmum, dos Estados, tentando su'bstituí-la; todavia, esta se
enContra totalmente d<esaparelhada para
atender à postação jurisdicional até mesmo
com relação às matérias de sua competência. Assim, ficam os conflitos trabaihistas
sem solução em tempo hábil, o que constitui a própria negação do direito.
.:Finalmente, não se deve ignorar as conseqüências da implantação do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço. .A. implantação do Sistema FGTS veio ocasionar o
aparecimento 'Ou agravamento do fenômeno denominado rotatividade no emprego.
lEsse é um fato conhecido pela doutrina,
através dos mais eminentes intérpretes do
Direito do Trabalho no Brasil. Optantes
compu1sórios pelo F1GTS, como se fosse possivel uma "compulsória apção" mais am
desestimulo recai sobre o trabalhador brasileiro, receoso da despedida.
Eis porque, na convicção de que o legislador deve adotar medidas protecionistas
em favor do trabalhador, assegurando a este a possibilidade de usufruir integralmente o resultado de seu trabaTho, possibilitando-lhe o recebimento dos direitos decorrentes da relação de emprego, propomos a presente alteração, instituindo forma mais favorável ao empregado, na contagem do prazo prescricional.
:li: uma medida de justiça para com os
t:mbal!hadores, que não pode deixar de contar com 'O <apoio de quantos detenham parcela maior de responsabilidade social.
sala das Sessões, 27 de novembro de 19'84.
- Brandão Monteiro.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

CONBOLIDAÇA:O DAS LEIS
DO 'DRJABAII1HO
(Aprovada pelo Decreto-len n.o 5.452,
de 1.° de maio de 1943.)
Ti'J.'(J;U) I

Introdução
IArt. 11. Não havendo disposição especial em contrário nesta Consolidação, prescl'Ieve em dois anos o direito de pleitear a
reparação de qualquer ato infringente de
dispositivo nela contido.

..............................................
PROJETO DE LEI N.O 4.821, DE 1984
(Do Sr. Antônio Florêncio)
Toma obrigatório I) uso da buzina,
nos veículos automotores, com sons musicais da escala diatônica.
(As ComissõeS de Constituição e Justiça, de Transportes e de Ciência e Tecnologia.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 2.0 do art. 37 da Lei n.O 5.108,
-de 21 de setembro de Hl86, que instituiu o
Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar com <a seguinte r.edaçáo:
"Art. 37. .
.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 1.0
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.

Com exceção da buzina, que deverá obedecer aos sons musicais da es-<
cala diatônica, os demais equipamentos o'brigatõrios dos veículos serão determinados pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
§ 2.0

§ 3.0

............•.•...............

§ 4.0

.••••••.••.••••••••••••••••••.

§ 5.°

,

.

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As grandes cidades brasileiras estão cada
vez mais barulhentas.
Ao aumento do número de veiculos deve-se acrescer o obsoleto planejamento urbano como os maiores responsáveis pela
poluição sonora que tanto angustia o ser
humano.
De fato. não se pode negar a influência
nefasta do ruído para. o equilíbrio emocional do indivíduo, notadamente o causado
pela buzina dos veículos, em número excessivo nas ruas de nossas cidades.
A tal ponto sente-se o individuo prejudicado pelas neuroses e outras mazelas da
chamada civilização urbana, que já se verificou um verdadeko êxodo populacional
rumo à periferia das grandes cidades, fenômeno registrado nos paises desenvolvidos.
No Brasil, esboçou-se um princípio de fuga do centro urbano, movimento infelizmente interceptado pela alta exorbitante
do preço do petróleo e seus derivados, elevando excessivamente as tarifas dos transportes.
De qualquer maneira, a qualidade de vida nos grandes centros urbanos pode ser
consideravelmente melh-orada se abrandarmos o volume e o tipo de sonoridade dos
veículos, ou seja, se substituirmos as buzinas estridentes por sons musicais da escala
de tons e S'emitons.
A música, além de meio de comunicação
por excelência, possui inegáveis qualidades
terapêuticas, contribuindo também para
educar o nosso povo.
Já é tempo de substituir-se o arcaico
método de comunicação no trânsito por outro mais moderno e conveniente ao bemestar soci.al.
:Él o que estamos propondo através do
presente projeto de lei.
Sala das Sessões,
Antônio Florêncio.

Art. 36. Só poderá transitar pelas vias
terrestres o veiculo cujo peso e cujas dimensões atenderem aos limites estabelecidos pela autoridade competente.
Art. 37. Nenhum veículo poderá oor licenciado ou registrado, nem poderátransitar em via terrestre, sem que ofereça completa segurança e esteja devidamente equipado, nos termos deste Código e do seu
Regulamento.
§ 1.0 Além da vistoria, que será feita
por ocasião do licenciamento, poderão ser
exigidas outras a critério da autoridade de
trânsito.
§ 2.0 Os equipamentos obrigatórios dos
veículos serão determinados pelo Conselho
Nacional de Trânsito.
§ 3.° O equipamento de motocicletas,
motonetas, ciclomotores, motofurgões, tratores, microtratores, cavalos-mecânicos, reboques, carretas e seus similares, além dos
veículos mencionados no art. 63, será estipulado pelo Regulamento deste Código.
§ 4.° Os demais veiculos, de propulsão
humana ou tração animal, deverão ser dotados, dentre outros que venham a ser exigidos em lei ou regulamento, dos seguintes
equipamentos:
a) freios;
b) luz branca dianteira e luz vermelha
traooira ou catadióptricos nas mesmas cores;
.§ 5.° Revogado.
.
.
PROJETO DE IJEI N.o 4.823, DE 1984
(Do Sr. Luiz Siefair)
Destina recursos 'lIas Loterias para
qUJe a educação de primeiro grau seja
gratuita..
{As Comissões de Oonstituição e Justiça, de lEducação e Oultura e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 De cada extração da Loteria
F1ederal, bem como de cada teste da Loteria Esportiva ou concurso da Loteria de Números - Loto, serão deduzidos 1'5% (quinze
por cento), para custear o ensino gratuito
de primeiro grau, da receita ·bruta.
ParágraJfo único. Os prêmios não reclamados serão, também, destinados a e<ssa finalidade.
Art. 2.0 O repasse das importâncias previstas no artigo anterior será efetuado mensalmente através da Caixa Econômica Federal, ao~ Estados e aos Municípios, proporcionalmente aos valores apostados em cada
um deles.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

Art. 3.0 O Poder Executivo :regulamentará o dispositivo nesta Lei, no prazo de
noventa dias, de sua publicação.

LEI N.o 5.l(}8,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui I) Código Nacional de Trânsito.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 !Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
iE6te projeto tem a preocupação primordial de carrear recursos para que o '!llsino
de primeiro grau, todo ele, seJa gratuito. É
bem verdade que a norma constitucional do
art. 1760 § 3.°, estabelece que o ensino primário, que é obriga.tório, será gratuito nos
estllibelecimentos oficiais. Porém, parece-me

CAPíTULO VI
Dos Veículos
Art. 3'5. O Regulamento deste Código
classificará os veículos quanto à sua tração,
espécie e categoria.
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que a gratuidade poderia ser extensiva a
todo o ensino de primeiro grau.
iNãose pode construir um País forte sem
que o seu povo goze de saúde' e de educação. São dois princípios fundamentais. Por
isso mesmo é necessário que mais recursos
sejam colocados à dísposfÇão das redes escolares.
.Ai Loteria 'Esportiva, a Loto e a Loteria
Federal são jogos de azar consentidos pelo
Poder Público, tendo em vista que suas rendas são carreadas para ·aplicações nobres.
Todavia, entendo que, jogo de azar que são,
Qevem contribuir, mais significativamente,
para que todos os brasileiros possam ter
uma e'ducação suficiente. E ÍllSo só será possível com a gratuidade de 'ensino para todo
o primeiro grau.
Nosso País mantém inúmeras escolas de
nível superior, gratuitas. E de excelente nível. Porque não se dar ao pobre, verdadeiramente necessitado, o primeiro grau de
estudos?
. :Este projeto destina 1'5% da receita das
Loterias para que o ensino de primeiro grau
possa ser ministrado, gratuitamente, pelos
Estados e pelos Municípios. !Estou certo de
que os nobres Pares emprestarão todo o
'apoio a esta iniciativa, inegavelmente meritória.
Sala da Comissão,
- Luiz Sefair.
PIROJETO DE LEI N.O 4.824, DE 1984
(Do Sr. Amadeu Geara)
Autoriza o Poder !Executivo, através
do Ministério da Justiça, a criar uma
Junta de Conciliação e Julgamento no
Município de Paranavaí, no Estiado do
Paraná, e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Oongresso Nacional decreta:
Airt. 1.0 Fica o Poder lExecutivo autorizado, através do Ministério da Justiça, a
erlar uma Junta de Conciliação e Julgamento no Município de Paranavaí, no Estado do Paraná.
Art. 2.0 A Junta terá a seguinte composição:
a) um Juiz do Trabalho, que será seu
Prelsdente;

b) dois Vogais, sendo um representante
dos empregadores e outro dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente
para cada Vogal.

iATt. 3.° São incompatíveis entre si, para
os trabalhos da Junta, os parentes consangüíneos e afins até o terceiro grau civil.
!Parágrafo único. A incompatibllldade
resolve-se a favor do primeiro Vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a
designação ou posse for da mesma data.
Art. 4.° A jurisdição da Junta abrange
o território do Município em que tem sede,
e mais os dos Municípios de Alto Paraná,
Amaporã, Atalaia, Cruzeiro do Sul, Dia.mante do Norte, Gualraçá, Inajá, Itaúna
do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marílena,
Mirador, Nova AIlança do IV'aí, Nova Esperança, Nova Londrina, !Paraíso do Norte,
Paranaclty, Paranapoema, Planaltina do
Paraná, Porto Rico, Santo Antonio do
Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara,
Terra Rica e Uniflor.
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Art. 5.0 Os recursos para custear os encargos decorrentes da aplicação desta Lei,
são os constantes da rubrica orçamentária
própria da Justiça do Tr3lbalho.
Art. 6.° !Esta Lei entra em vigor na data
de sua pubIlcação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O presente projeto de lei, como seu texto indica,. c~da da criação de uma Junta
de Concillaçao e Julgamento no Município
de Paranavaí, com jurisdição e,xtensiva aos
Municípios de Alto Paraná Am:aporã Atalaia, Cruzeiro do Sul, Di~ante do INo-rte
Guairaçá Inatá, Ituna do Sul, Jardim 01in~
da, Loanda, Marilena, Mirador Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança N~va Londrina
Paraíso do Norte, pavanaclty, Paranapoema:
Planaltina do Paraná, Porto !Rico Santo
Antonio do Caiuá, São Pedro do Paraná,
'I1amooara, Terra Rica e Uniflor. A Junta,
que ora propomos, redundará na maior rapidez da tramitação processual trabalhista
trazendo paz social para aquelas comuni~
dades, com decisões rápidas para ambas as
partes,_ empr~gados e empregadores, que
contarao, asslm, com a tão almejada distri·buição de justiça.
Desde o censo demográfico realizado em
1900, pela Fundação 1lBG!E, aqueles Municípios tiveram sua população grandemente
aumentada, o que resultou no aumento das
causas trabalhistas, especialmente as reclamatórias, \) que tem resultado em perda de
tempo valioso e gasto extraordinário de dinhelxó para os já minguados salários dos
trabalhadores em razão das longas distâncias percorridas de um Município para outro.
Os recursos para atender aos encargos
decorrentes foram apontados no artigo 5.0
deste projeto de lei.
{Nessas condições, para atender às imperiosas necessidades locais e às justas reivindicações de criação de mais um órgão
dessa categoi'ia para cobborar no desemperramento da Justiça Trabalhista, contamos com o 'apolo dos nobres Pares para a
respectiva aprovação.
Sala das Sessões,
- Amadeu
Gea.ra.

PROJETO DE LEI N.O 4.8Z5, DE 1984
(Do Sr. lrineu Bri1lezinski)
Autoriza o Poder Executivo, através
do Ministério da. Justiça, a criar uma
Junta de Conciliação e Julgamento em
Campo Mourão, EllltadO do Paraná.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Pode,r E~ecutivo autorizado, através do Ministério da Justiça, a criar
uma Junta de Conciliação e Julgamento no
Município de Campo Mourão, Estado do
Paraná.
Art. 2.0 A Junta terá a seguint1e composição:
a) um juiz do trabalho, que será seu presklente;
b) dois vogaís, sendo um r·epresentante
dos empregadores e outro dos empregados.
Parágrafo único. Hav,erá um suplente para cada vogal.
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Art. 3.0 São incompatíveis entre si, para
os trabalhos da Junta, os parentes consangüíneos e afins até o terceiro~au civil.
parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal empoBsado, ou por· sorteio, se 11. designação ou
posse for na mesma da1la..
Art. 4.° A jurisdição da Junta atinge o
território do MunicípIo em que tem sede e
mais os dofs municípios: Araruana, Pe3lbiru,
~rra Boa, Engenheiro Beltrão, Quinta do
Sol, Fênix, Barbosa Ferraz, Iretama, Roncador, Nova Cantu, Campina da Lagoa, Ubi:ratã, Jurand'a, Mamoorê, Janiópolis, Moreira Sales, Mariluz Goioerê, Boa Esperança.
Art. 5.0 Os recursos para custear os encargos decorrentes da aJPlicação desta lei
são constantes da .rubrica orçamentária
própria da Justiça do Trabalho.
.Art. 6.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-lSeas disposições em
contrário.
Justificação
A criação de uma Junta de Conciliação
e Julgamento no Município de Campo Mourão, com jurisdição também sobre os Municípios de Araruna, Peabiru, Terra Boa,
Engenheiro Beltrão, Quinta do SOl, Fênix,
Barbosa F1erraz, Iretama, Roncador, Nova
Cantu, Campina da Lagoa, Ubiratã, Juranda, Mamborê, Janiópolis, Morei·ra SaUes,
Mariluz, Goioerê, Boa iEsperança, que ora
propomos, trará maior rapidez na tramitação e decisão de processos que beneficiariam empregados e empregadores, que poderão contar com ,a :pronta distribuição de
justiça.
Aquelas comunidades tivel'am 'acréscimos
significativos nas suas populações, o que
motivou o aumento de suas causas trabalhistas em especial as reclamatórias, o que
demanda perda de tempo precioso e gasto
de <:linheiro, em razão das distâncias longas
a serem percorridas.
Os recursos para fai1ler faceBJOs eneargos
decorrentes da apIleação desta lei foram
devidamente indicados no art. 5.° deste
projoeto;
Dessa forma, atendendo às imperiosas necessidad'es locais e às justas .reivindic'ações
de criação de mais um órgão dessa categoria para colaborar no funcionamento da
justiça trabalhista, 'esperamos o indispensável 'apoio dos Nohl"es P,ares pall'a a aprovação de nossa proposição.
Sala das Sessões. 28 de novembro de 1984.
- lrineu Brzezinski.
P.ROJETO DE LEI N.o 4.826, DE 1984
(Do Sr. Nelson do Carmo)
Institui servidão administrativa nas
áreas destinadas a construção de açudes pelo Poder Público.
(As Comissões de Constituição e Justiça, do Interior e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
.Art. 1.0 As áreas destinadas à construção de açudes pelo Poder Público em te11l'a
de particulares constituem servidão administrativa.
Art. 2.° Na celebração dos contratos de
construção d'e açudes constará obrigatoria.mente cláusula dispondo sobre a constituição da servidão enWe o proprietário e o Poder Público.
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Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se !13 disposições em
contrário.
Justificação
.As servidões administrativas são um ônus
real destinada a assegurar a realização e
conservação de obras e serviços públicos ou
de utilidade pública. Destinam-se ela a aslleg1.Lrar tanto o Poder Público quanto o
!particular; pela sua instituição em propriedade particular, fica a Administração com
a faculdade de intervir na propriedade para assegurar a realização e conservação de
serviços de utilidade pública; os danos e
prejuízos que forem ocasionados ao particular, pOi" outro lado, serão indenizados.
Na construção de açudes em propriedades
particulares é de toda oportunidll!de sua
instituição, pois através dela haverá a possibilidll!de de melhor e mais adequada atuação por parte do Poder Público que poderá
ll. qualquer tempo exercer seu l)oder regulatário, sem ferir os dIreitos do proprietá-

aposentadoria de seu marido falecido. Se
tiver 'apenas um filho, a renda mensal será
somente de ressenta por cento.
Ora, na realidade, muito mais justo seria
se os dependentes do segurll!do falecido, sejam quantos forem, percebessem o valor integral da aposentadoria, para a qual, ·allás,
o segurado promoveu, por longos anos, suas
contribuições mensais.
Só assim serão evitados os dolorosos casos
de familias de segurados que, após (} falecimento deste, se vêem atíra.das na vala
comum da miséria.
Esse é o objeto desta proposição que, em
obediência ao estatuído no parágrafo único
do art. 165, da Constituição Federal, indica
a fonte de custeio total do benefício previdenciário alterado.
Sala das Sessões,
de
de 1984.
- José Colagrossi.

Essas razões animaram-nos a 'apregentar
o presente projeto para o qual esperamos
o apoio dos nobres Colegas.
Sala das Sessões,
de
de 1984. Nelson do Carmo.

LEI N.o 3.807, DE 25 DE
AGOSTO DE 1960
LEI ORGANICA DA
PRElVID~CIA SOCIAL

no.

PROJETO DE LEI N.o 4.827, DE 1984
(Do Sr. José Colagrossi)
Dá nova redação ao art. 37 da Lei
n.O 3.867, de 26 de agosto de 1960 _
Lei Orgânica da Previdência Social
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 2.006,
de 1983, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Na'Cional decreta:
Art. 1.0 O art. 37, da Lei n.O 3.807, de
26 de agosto de 19M, passa a viger com a
seguinte redação:
"Art. 37. A importância devida aos
dependentes do segurado será correspondente a 100% (eem por cento) do
valor da aposentadoria que o segurado
Pllreebia ou daquela ao que teria direito
se na data do /leu falecimento fOS/le
·a.posentado."
Art. 2.° Os encargos decorrentes desta
lei onerarão aIl fontes dereeeita de que trata () art. 69, da Lei TI.O 3.807, de 26 de agos:to
de 1960.
Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se ·as disposições em
contrário.
Justificação
Em consonância com as disposições consubstanciadas no art. 37, da Lei orgânica
da previdência So'Cial a pensão devida por
morte dosegurllido, a seus dependentes,
constitui-se em uma parcela familiar equivalente ao valor de cinqüenta pOT cento da
aposentadoria que (} de cujus estaria a perceber, na data de sua morte, mais tantas
!IJ!U'ceIas iguais, cll!da uma no valor de dez
por cento sobre a mesma aposentll!doria,
quantos· forem os dependent€s do segurado,
-até o máximo de cinco.
Esse crttério afigura-sc-nos profundamente injusto. De fato, no caso, pOr exem~
!pIo, da viúva. não ter filhos, 1Jerceberá ela
apenas cinqüenta 'lJ01' cento do valor da

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSC'JES PERMANENTES

(com as alterações introduzidas pela
legislação posterior)
TíTULO

m

Das Prestações
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Art. 39. A quota da .;pensão se extingue:
a) por morte do pensIonista;
b) pelo casamento de pensionista do sexo
feminino;
c) para os filhos e irmãos, desde que, não
sendo inválidos, completem 18 (dezoito) anOs
de idade;
d) para as filhas e irmãs, desde que, não
sendo inválidas, completem 21 (vinte e um)
anos de idade;
e) para a pessoa do sexo masculiso designada na forma do § 1.0 do artigo 11, desde
que complete 1& (dezoito) anos de idade;
f) para os pensionistas inválidos, se cessar a invalidez.
§ 1.0 Não se extinguirá a cota de pensão
de pessoa designada na forma do § 1.0 do
artigo 11 que, por motivo de Idade avançada, condição de saúde ou em razão dos eneargoo domésticos, continuar imposslhilitada de angariar meios para o seu sustento,
salvo se ocorrer a hipótese da alínea b deste
artIgo.
§ 2.° Para os efeitos da concesão ou extinção da pensão, a invalidez do dependente
deverá ser verificada por meio de exame
médico, a carg0 da Previdência Social.
Art. 40. Quando o número de dependentes ultrapasar a 5 (cinco), haverá reversão
de quota individual a se extinguir, sucessivamente, àqueles que a ela tiverem direito,
até o último.
!Parágrafo único. Com a extinção da
quota do último pensioIÍlsta, extinta ficará
também a pensão.

CAPíTULO X

Da Pensão
A pensão garantirá aos dependentes do segurado, aposentado ou não,
que falecer após haver realizado 12 (doze)
contribuições mensais, uma importância calculada na forma do artigo 37.
Art. 37. A importância da pensão devida
ao conjunto dos dependentes do segurado
será constituída de uma parcela familiar,
igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor
da aposentadoria que o segurado percebia
ou daquela a que teria direito se na data do
seu falecimento fosse aposentado, e maiB
tantas parcelas iguais, cada uma, a 10%
(dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes do
segurado até o máximo de 5 (cinco).
Parágrafo único (!Revogado)
Art. 38. Não se adiará a concessão do
benefício pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes; concedido o benefício, qualquer inscrição ou habilitação
posterior, que impliquem exclusão ou inclusão de dependentes, só produzirá efeitos
a partir da data em que se realizar.
§ 1.0 O cônjuge ausente não excluirá do
benefício a companheira designada. Somente ser-lhe-á o mesmo devido a partir da
data 'lie sua habilitação e comprovação de
efetiva dependêneia econômica.
§ 2." No caso de o cônjuge estar no gozo
de prestação de alimentos, haja ou não
desquite, ser-lhe-á assegurado o valor da
pensão alimenticia judicialmente arbitrada,
destinando-se o restante à companheira ou
ao dependente designado:
§ 3.° A pensão alimentícia sofrerá os
reajustamentos prevIstos na le1,qa.undo do
reajustamento do benefício.
Art. 36.

T1'rOLO IV

Do Custeio
CAPtTULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da Previdência S0cial será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados empregados, avulsos,
temporários e domésticos, na base de 8%
(alto por cento) do respectivo salário-de
contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
I! - dos segurados de que trata o § 2.°
do art. 22, em percentagem do respectivo
vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com {) acréscimo de 1 %
(um por cento), para o custeio dos demais
beneficios a que fazem jus e de 2% (dois
por cento) para a assistência patronal;
m - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem
na situação do artigo 9.°, na base de 16%
(dezesseis por cento) do respectivo saláriode-contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do artigo 3.", na base de 4%
(quatro por cento) do respectivo salário-decontribuição;

V - das empresas, em quantia igual à
que for devida peloo segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens TI e
lI! do artigo 5.0, obedecida, quanto aos autônomos, a regra a eles pertinente;
VI - dos Estados e dos Municípios, em
quantia igual à que for devida pelos servidores de que trata o item IV deste artigo;
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VIT - .da União, em quantia destinada
custear as despesas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS e do Instituto de Administ:cação Financeira da. Previdência e
Assistência Social - IAPAS, bem como a
cobrir eventuais insuficiências financeiras
verificadas na execução das atividades a
cargos do Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social, - 8INPAS.
§ 1.° A empresa que se utilizar de sérviços de trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente a
8% (oito por cento) da retribuição a ele
devida até o limite de seu salário-de-contribuição, de acordo com as normas previstas
no item I deste artigo.
§ 2.° Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salário-de-contribuição,
fica a empresa obrigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a
contribuição de 8% (oito por cento) sobre
a diferença entre aqueles dois valores.
§ 3.° Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma só
empresa, mais de uma vez, durante o mesmo mê!'!, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do seu s'aláriode-contribuição, uma só vez. A contribUIção de 8% (oito por cento) correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao
)Instituto Nacional de P1revidência Social
pela empresa.
§ 4.0 Sobre o valor da remuneração de
que tratam os parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra das contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
§ 5.° Equiparam-se à empresa, para fins
de Previdência Social, o tmbalha-dor autônomo que remunerar serviços a ele prestado
pOr outro trabalhador autônomo, bem como
a cooperativa de trabalho e a sociedade
civil, de direito ou de fato, prestadora de
serviços.
§ 6.° Equiparam-se a empresa, para fins
de previdência social, ao trabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de
direito ou de fato, prestadora de serviços
o empregador doméstico, bem como a mis':
são diplomática estrangeira no Brasil e o
membro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu serviço.

Art. 2.° O Instituto Nacional de Previdência Social, no prazo de 6 (seis) meseS
contado a partir da vigência desta lei, promoverá à revisão da renda mensal paga
aos aposentados, que esteja em desacordo
com o <lliIposto no artigo anterior.
Art. 3.° Os encargos decorrentes desta
lei onerarão as fontes de receita de que
trata o art. 69, da Lei n.O 3;807, de 26 de
agosto de 1960.
Art. 4.° . Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
.
, Art. 5.° Revogam-se as dLs:po.sições em
contrário.
Justificação
O critério de cálculo do valor' mensal
das várias espécies de aposentadoria concedidas pela instituição previdenciária, faz
com que, sistematicamente, os aposentados
percebam cada vez proventos menores, distanciando-se, gradativamente, daquilo que
perceberiam, se estivessem em atividade.
Trata-se, a nosso ver, de grav!ssima injustiça social, pois não é admissivel que trabalhadores, após cumprirem o prazo de carência, contribuindo regularmente para a Previdência Social, e depois de trabalharem
por muitos anos, passem a sofrer substancial diminuição em sua. renda mensal, quando passam à inatividade.
Nesse contexto, a exemplo do que ocorre
com os servidores públicos, temos para nós
que também aos segurados da' Previdência
Social deva ser assegurado o direito de perceberem proventos de aposentadoria não
inferiores à remuneração recebida na atividade.
Na realidade. como é de conhecimento
'geral, as necessidades de cada cidadão, seja
ele aposentado ou em atiVidade. são similares, não se justificando, sob nenhum pretexto, a defasagem hoje verificada entre a renda de uns e outros.
Por todas essas razões, temos plena convicção de que a proposição merecerá acolhida, ressaltando-se que, na forma do parágrafo único do art. 165, da: Lei Maior, é
indicada a fonte de custeio total da benesse
a ser majorada.
Sala das Sessões,
. - José ColagroS'5i.
LEI N.o 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 196Ct

PROJETO DE LEI N.o 4.828, DE 1984

CAPíTULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados empregados, avulsos,
temporários e domésticos, na base de 8%
(oito por cento) do respectivo salário-decontribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
II - doo segurados de que trata o § 2.°
do art. 22, em pe.rcentagem do respectivo
vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1%
(um por cento), para o custeio dos demais
beneficios a que fazem jus e de 2% (dois'
por cento) para a assistência patronal;

"ll

(Do Sr. José Colagrossi)
Detennina que a renda mensal relativa à aposentadoria. dOs segurados da
iPrevidência Social não poderá ser inferior ao salário percebido na atividade.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.o' 3.281,
de 1984, nos termos do art. 71 do Regimento Interno'>
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A renda mensal relativa às várias espécies de aposentadoria previstas na
legislação previdenciária não poderá, em
nenhuma hipótese, ser inferior à remuneração percebida pelo segurado, se estivesse
em atividade.

LEI ORGANlCIA DA

PREVID~NCIA

SOOIAiL

TíTULO IV
Do Custeio
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ITI - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem
na situação do art. 9.°, na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salário-decontribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do art. 3,0, na base de 4% (quatro por cento) do respectivo salário-de-contrilbuição;
V - das empresas, em quantia igual à
que for devida pelos segw:ados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens IT
e m do art. 5.0, obedecida, quanto aos au_
tônomos, a regra a eles pertinente;
VI - dos Estados e dos Municípiós, em
quantia igual à que for devida pelos servidores de que trata o item IV deste. artigo;
Vil - da União, em quantia destinada
a custearas despesas de pessoal e de administração geral do' Institut.o Nacional de
Previdência Social - INPS, do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - lNAMPS e do Instituto de
Administração Financeira da Previdência e
Assistência Social - lAPAS, bem como a
cobrir eventuais insuficiências financeiras
verificadas na execução das atividades a.
cargo do Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social - SINPAS.
§ 1.0 A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente 'a
8% (oito por cento) da retribuição a ele
devida até o limite· de seu salário-de-contribuição, de acordo com as normas previstas no item I deste artigo.
§ 2.° Caso a ·remuneração paga seja superior ai> valor do salário-de-contribuição,
fica a empresa obrigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a
diferença entre aqueles dois valores.
§ 3.0 Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma só em';'
presa, mais de uma vez, durante o mesmo
mês, correspondendo aSsim a váriás faturas ou recibos, deverá a empresa entregar
ao segurado apenas o valor correspondente
a 8% (alto por cento) do seu salário-de.contribuição, uma só vez. A contribuição de
8% (oito por cento) correspondente ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto Nacíonal de Previdência Social pela
empresa.
§ 4.° So'bre o valor da remuneração de
que tratam os parágrafos anteriores não
será devida nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Previdência SOCial.
§ 5.° Equiparam-se à empresa, para fins
de Previdência Social (} trabalha-dor autônomo que remunerar serviços a ele prestado por outro trabalhador autônomo, bem
como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de direito ou de fato, prestadora
de serviços.
§ 6.° Equiparam-se a empresa, para fins
de previdência social, o trabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de
direito ou de fato prestadora de serviços,
o empregador doméstico, bem como a missão diplomática estrangeira no Brasil e· o
membro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu se.rviço."
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • It • • • • • • • • • "• •
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NWJETO DE LEI N.O 4.829, DE 1984
(Do

Sr. José Colagrossi)

DisPÓe sobre revogação do dispositivo
que especifica, do Decreto-lei n.O 1.910,
de 29 de dei:em.bro de 1981, que dispõe
sobre contribuições para. custeio da
Previdência. Social.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 702,
de 1983, nos termos do art. 71 do Regi-

mento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 iI!l revogado o art. 2.0, do Decreto-lei n.o 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua pubicação.
Justificação

Em consonância com o preceituado no
art. 2,0, do Decreto-lei n.o 1.9'10, de 29 de
deZem'hro de 1981, os aposentados em geral

e os pensionistas do Instituto Nacional de
Previdência Social foram forçados a pagar
contribuições à instituição previdenciária,
para custeio da assistência médica.
Nada mais absurdo, a nosso ver.
De fato, as contribuições previdenciárias
recolhidas pelo segurado durante o período
de atividade laboral, têm como objetivo específico não apenas a aquisição do direito
à aposentadoria como, também, das demais
prestações e berresses concedidas pela Previdência Social, dentre elas destacando-se,
evidentemente, a assistência médica.
Ora, no momento em que o segurado, após
preencher as determinações legais, aposenta-se, é óbvio que não mais está ele sujeito
ao :recolhimento das contribuições previdenciárias, sob qualquer título.
Por isso, foi irrecusavelmente iníqua a
medida consubstanciada no art. 2.0, do famigerado Decreto-lei n.O 1.910/81, que determinou que os aposentados e pensionistas devessem recolher contribuição para o
custeio da assistência médica.
Assim, atendendo a justa reivindicação
dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, preconizamos, nesta proposição, a revogação do questionado dispositivo.
Pelos positivos efeitos de caráter social
que ensej ará, esperamos que a iniciativa
merellerá a aprovação de nossos ilustres
pares.
Sala das sessões,
José CoJagrossi.

DECRETO-LEI N.o 1.910,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981
DiSpõe sobre contribuições para o
custeio dllo Previdência Social e dá. outras providências.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. &5, item TI,
da Constituição, decreta:
Art. 1.0 As alíquotas das contriiJJuições
dos segurados e das empresas em geral,
destinadas ao custeio da Previdência Sociai,
ficam elevadas para:
I - 10% (dez por cento) em relação às
empresas em geral, exceto a contribuição
destinada ao abono anual, cujo acréscimo
guardará a mesma proporcionalidade;
TI - 8,5% (oito e meio por cento) para
os segurados cujo salário de contribuição
for igualou inferior a 3· (três) vezes o salário minimo regional do local de trabalho;
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TIr - 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cento) para os segurados cujo
sa.lll.rio de contribuição l'or superior a 3
<três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco)
vezes o salário minimo regional do local de
trabalho;
]V 9% (nove por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou igual
a 10 (dez) vezes o salário mínimo regional
do local de trabalho;
V - 9,5% (nove e meio por cento) para
os segurados cujo salário de' contribuição
for superior a 10 (dez) vezes e inferior ou
igual a 15 (quinze) vezes o salário mínimo
. regional do local de trabalho;
VI - 10% (dez por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a lã (quinze) vezes o salário mínimo regional do local de trabalho e inferior
ou igual ao teto de contribuição previdenciária.
§ 1,0 Os segurados cujas contribuições
venham sendo cllolculadas segundo aliquotas diferentes de 8% (oito por cento) terão
suas contribuições majoradas em 20% (vinte por cento).
§ 2.° Ficam mantidas as atuais alíquotas
de contribuição a cargo das empresas em
geral, para -custeio do salário-familia e do
salário-maternidade.
§ 3.0 Os acréscimos referidos neste artigo serão considerados para todos os fins
e procedimentos esta'helecidos 'em lei, relativos às aliquotas anteriormente vigentes,
inclusive nas relações entre empregadores
e empregados, no que concerne à legislação
da Previdência Social.
Art. 2.0 Ficam estabelecidas contribuiçõesdos aposentados em geral e dos pensionistas, para custeio da assistência médica, na forma seguinte:
.
I - Aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos benefícios até o equivalente a 3
(três) vezes o salário mínimo regional;
b) 3,5% (três e meio por cento) do valor
dos respectivos benefícios superior a 3
(três) e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes
o salário mínimo regional;
c) 4% (quatro por c-ento)' do valor dos
respectivos benefícios superior a 5 (cinco)
e inferior ou igual a la (dez) vezes o salário mínimo re-gional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do v·alar dos respectivos benefícios superior a 10
(dez) e inferior ou igual a 15 (quinze) vezes o salário mínimo regional;
e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 15 (quinz,e)
vezes o salário mínimo regional.
TI - Pensionistas:
3% (três por cento) do valor dos respectivos benefícios.
Art. 3.0 O Poder Executivo regulamentará no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste Decretalei, o disposto no art. 6,.0 da Lei n.O 6.439,
de 1.0 de setembro de 1977.
Art. 4.0 Este Decreto-lei entrará em vigor 'em 1.0 de janeiro de 1982.

Art. 5.° Ficam revogados o art. 31 da
Lei n.O 6.439, de 1.0 de setembro de 1977, e
demais disposições em contrário.
••••••••••••••••••••••
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PROJETO DE LEI N.o 4.830, DE 1984
(.Do

Sr. José Colagrossi)

Dispõe sobre revogação da alinea b
do caput do art. 39, da Lei n.O 3.1«17, de
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência. Social.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n,o 2.472,
de 1983, nos termos do artigo 71 do Re-

gimento lliterno.)
07congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ]f: revogada a alínea b do caput
do art. 39, da 'Lei n.o 3.SG7, de 26 de agosto de 1960.
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificaçá&
lEm. concordânci:a com o estatuído r~a alínea b. do caput do art. 3-9, da Lei Orgânica da Previdência Social, a quota de pensão paga pelo Instituto Nacional de Previdência Social se extingue pelo casamento
de pensionista do sexo feminino.
Assim, na ~forma dessa disposição da legislação previdenciária, quando a viúva de
segura-do contrai novas núpcias, perde o direito à percepção da ,pensão.
Trata-se de 'autêntico absurdo, poIs. evidentemente, a péI]s1I,' decorre de um direi. contribuições pato adquirido atrav"
gas pel<\, segurali~' " , o; sendo igualmente liquido e cer,ljó·:6.dfi: to de sua viúva em
recebê-la. O fatodê:,qaitr-se ou não novamente, nadãte)ll a "et 'C'OÍl:l o direito à perceIlção da'pensãp"
Além disso, é ilôtõrio· que inúmeras viúvas deixam de casar-se legalmente, preferindo 'O'iver em concubinato, a fim de não
perderem' () direito à pensão, situação e8sa
que traz sérias conseqüências nos aspectos
familiar e social.
!Na verdade, nada, absolutamente nada
justifica a manutenção da estapafúrdia
norma contida na alínea b do art. 39', da
Lei n.o 3.ro7, de 26 de 'agosto de 1960, pois
seus efeitos, além de injustos para C'Om a
viúva do segurado, são altamente perniciosos para a instituição familiar.
!Nesta conformidade, alvitramos, neste
proj etado, a revogação dessa disposição,
com !lo convicção de que !lo iniciativa merecerá acolhida.
Sala das Sessões,
- José Colagrossi.
LEGISLAÇ.ÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI ~~.o 3.807, DE 26 DIE AGOSII'O DE 1960
IJEI ORGANICA DA PREVID:t,NClJA SOCliAL

(com as alterações introduzidas pela
legislação posterior)
T1TU'LO I!I!I
Das Prestações
CAP1'11UW X
DIL Pensão

Art. 36. A pensão -garantirá aos dependentes do segurado, aposentado ou não, que
falecer após haver realizado 12 (doze) contribuições mensais, uma importância calculada na fonna do artigo 3>7.
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Art. 37. A importância da pensão devida ao conjunto dos dependentes do segurado será constituída de uma parcela familiar, igual a 50% (cinqüenta por cento) do
valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito se na
data .do seu falecimento fosse aposentado,
e maIs tantas parcelas iguais cada uma a
10% (dez por cento) do val~r da mesma
aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado até o máximo de 5 (cinco).
Parágrafo único.

(Revogado).

Art. 38. Não se adiará a concessão do
benefício pela falta de ha'bilitação de outros
possíveis dependentes; concedido o benefício, qualquer inscrição ou hllibllltação pOSterior, que Implique exclusão ou inclusão de
dependentes, só produzirá efeitos a partir
da data em que se realizar.
§ 1.0 O cônjuge ausente não excluirá do
benefício a companheira designada. Somente ser-lhe-á o mesmo devido ·a partir da data de sua habilitação e comprovação de efetiva dependência econômica.
§

2.° !No caso de o cônjuge estar no go-

zo de prestação de alimentos, haja ou não

desquite, ser-lhe-á assegurado o valor da
pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinando-se o restante à companheira ou ao dependente designado.
§ 3.0 A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos previstos na lei, quando do
rellJju.stamento do benefício.

:Art. 39.

A quota da pensão se extingue:

a.) por morte do pensionista;
b) pelo casamento de pensionista do sexo feminino;

e) para os filhos e irmãos, desde que, não
.'!lendo inválidos, completem HI (dezoito)
anos de idade;
d) para as filhas e irmãs, desde que não
sendo inválidas, completem 21 (vinte e um)
anos de idade;
e) para a pessoa do sexo masculino designada na forma do §. 1.0 do artigo 11,
desde que complete 18 (dezoíto) anos de
idade;
f) para os pensíonistas inválidos, se cessar a invalide!/:.

§ 1.° Não se extinguirá a cota de pensão de pessoa designada na forma do § 1.0
do artigo 11 que, por motivo de idade avançada, condição de sarúde ou em razão dos
encargos domésticos, continuar impossibilitada de angariar meios para o seu sustento, salvo se ocorrer a hipótese da alinea b
deste artigo.

§ 2.° Para os efeitos da concessão ou
extinção da pensão, a invalidez do dependente deverá ser verificada por meio de
exame médico, a cargo da !Previdência Social.
Art. 40. Quando o número de dependentes ultrapassar a 5 (cinco), haverá reversão de' quota individual a se extinguir, sucessivamente, àqueles que a ela tiverem direito, até o último.
Parágrafo único. Com a extinção da
quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão.

............................................

PROJETO DE LEI N.o 4.832, DE 1984

Florleeno Paixão)
Altera a redação do art. 6.° da Lei
n.O 5.107, de 13 de setembro de 1966 _
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
(Anexe-se lliO Projeto de Lei n.o 414,
de 1983, nos termos do artigo 71 do Regimento InternoJ
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Art. 6.0 da Lei n.O 5.107, de
13 de setembro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte ,redação:
"Art. 6.0 Ocorrendo re:seisão de contrato de trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a depositar, na data da dispensa,
a favor do empregllido, imporj;â,néia
igual à diferenç·a verificada entre o s'aldo da conta bancálrla nOminal e a indenização a que fari'a jus, caIculllida de
acordo com 00 artigos 477 a 487 da Consolidação dlliS Leis do Trabalho."
(Do Sr.

Justificação
O presente projeto de lei nada mais é do
que a reprodução do den.o 3.973/77, apresentado pelo ex-Deputado Ruy Brito e arquivado definitivamente em 1979. Por sua
im'PQrtância e atualidade, e com autorização daquele ilustre e ope,roso ex-colega, decidi reapreoontá-Io com a mesma .redação
em que fora redigido, tendo sido a justificação concebida nos .seguintes te,rmos:
"O regime do Fundo de Gllirantia do Tempo de Serviço, instituído ,pela Lei n.O 5.107,
de 13 de setembl'o de 1966, trouxe profunda.s modificações e produziu não poucas
perturbações, no amblente jurídico trabalhista do País.
Hojoe, passados dezoito anos da vigência
do novo sistema, podemos ·assegurar que,
sem embargo de iniciativas no setor de habitações popullli!es, todas as contrariedades
verlfic3id·as contra o FGTS, especialmente
por parte do movimento sindical de trabalhadores e pela consciência ju.slaboralista
brasUeira. foram e estão sendo confirmadas
no día-a-dia, no embate dos conflitos ocorrentes entre empregados e empregadores.
A proposição que ora submetemos à douta
apreciação desta Casa já não vis'a 'll.Osaspectos l!ociais da complexa problemática
trabalhista. Não. Estes já são por demais
conhecidos e debatidos, tem ficado patente,
à saciedade. que, com a implantação do regime do FGTS, perdeu o empregado a estabiUdade no emprego e, o que é mais g'X<ave,
a própria perspectiva de adquiri-la.

De8ta forma, o que pretendemos com o
projeto de lei sob exame é, tão-somente,
assegurar ao trabalha'lior despedido, sem
justa eau.sa, a ind'enizaçãoa que sempre
fez jus, :pela Consolidação das Leis do Trabalho, em vigor d€sde maio d·e 1943.
A proposição, aliás, é tanto mais oportuna
e equânime se considerarmos não apenas
os fundamentos de ordem econômico-social
mas, sobretudo, os pressupostos lega-is, de
modo especial os constitucionais que regem
a matéria.
Com efeito, a Constituição da República,
em seu art. 165, inciso XIn, dispõe, in verbiG:

"'Mt. 165. A Constituição assegura aos
trabalhllidores os seguintes direitos, além de
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outros que, nos termos da lé, visem à melhoria de sua condição social:
I -

.

estabilidade, com indenização ao
trabalhador despedido ou fundo de gara;ntia eqUivaiente".
Vê-se, pois, que a constituição assegura,
literaJmente, ao trabalhador despedido ou
indenização nos termos da Consolidação'das
Leis do TJ:,abaIho, ou fundo de garantia
equivalente, v·ale dizer, o saldo da conta
bancária, acrescido do depósito a ser feito
peloem.pregllidor na data da dispensa, deve
ser equivalente à indenização, se calculada
·nos termos do que dispõe o diploma consolidado. li: o que está expresso no dispositivo
constitucional transcrito.
Evidentemente que a Constituição, no
particular, não está sendo cumprida, pois o
artigo 6.p da Lei n.O 5.107, cuja modificação
ora estamos propondo, determina ao empregador, por ocasião da despedida do empregado, sem justa causa, o depósito de importância corresp<m.dente a apenas 10%
(dez por cento) do depósito bancário existente.
Ora, €sses 10% (dez POQ" cento) jamais 00i"ão suficientes pam cumprir o dispositivo
constitucional, no que respeita à equivalência fixada e, em nosso modo de entender,
sua fixação decor,reu, por certo, da necessidade sentida pelo Governo de, ao pôr em
ação um sistema totalmente nOVo de asseguração do tempo de serviço, como sucedâneo daquele disciplinado pela CLT, não
ocasionar prejuízos monetários aos trabalhadores, reduzindo o valor da indenização.
porventura devida. Extinguia-se o velho
instituto da estabilidade. mas não se consentiria na redução da verba indenizatória.
Aliás, como assinala Almir Pazzionoto
Pinto, em artigo sob o titulo "Indenização
ou Fundo de Garantia Equivalente" (in Revista Ltr - maio de 1977") o adjetivo equivalente, utilizado :pelo Poder Constituinte,
tem seu significado bastante precioso, correspondente a alguma coisa de igual valor,
peso ou força (Novo Dicionário Aurélio);
aquilo que equivale, que é do mesmo valor,
preço, qualidade (Calda.s Aulete).
Desta forma, segundo a inteqlretação literal do dispositivo inscrito na Constituição,
todo trabalhador tem direito a uma indenização em caso de dispensa injusta, ou ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
equivalente na sua valorização monetária se
for optante."
As dtstorções apontadas devem ser corngidas.. a fim de que o empregado, ao ser
despedido sem ju.sta causa, possa reeeber
sua indenização pelos serviços prestados,
independentemente de ser ou não optante
pois, como consta de nossa Carta Magna, é
assegurado, em nível de equívalência, a 1ndenizlliÇão trabalhista, seja pelos dispositivos
d·a CLT, seja pelo regime do Fundo de GalI."antia do Tempo de Serviço".
Sala das Sessões,
de
de 1984. Floriceno Paixão.
XIII -

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.o 5.107, DE 13 DE
SETEMBRO DE 19M

Cria o Fundo de Garantia. do Tempo
de Serviço, e dá outras providências.
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Art. 6.° Ocorrendo .rescisão do contrato
de trabalho, por parte da empresa, sem
justa causa, ficará esta obrigada a pagar
diretamente ao empregado optante os vaIares relativos aos depósitos ,referentes ao
mês da :rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido
ao Banco depositário, além da importância
igual a 10% (dez por cento) deS8es valores
e do montante dos depósitos, da correção
monetária e dos juros capitalizados na sua
conta vinculada, correspondentes ao periodo de trabalho na empresa.
§ 1.0 Quando ocorrer despedida por
culpa reciproca ou força maior, reconhecida.s pela Justiça do Trabalho, o percentual
de que trata este artigo será de 5% (cinco
por cento), obrigada a empresa aos demais
pagamentos nele previstos.
§ 2.° As imp.o;rtâncill8 de que trata este
artigo deverão constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art.
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discrlmina'Clos.

.............................................
...........................................
............... ,.
.
PROJETO DE IJm: N.O 4.833, DE 1984

(Do Sr. Paulo Mincarone)
Introduz modificações na. Consolidação das Leis do Trabalho, COm vistas a
determinar que haja assistência da entidade sindical também nas rescisões
de contratos de trabalho com menos de
um MlO de duração.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.o 3.982,
de 1984, nos termos do art. 71 do !aegimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 4TT, da Consolidação das Leis do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.° O pedido de demissão ou rescisão de quitação, firmado por empregado com qualquer tempo de serviço, só
será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante
a autoridade do Ministério do Trabalho."
Art. 2.° iEsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 lRevogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A dispensa de um empregado, qualquer
que seja o seu tempo de serviço na empresa, não pode deixar de ser acompanhada,
assistida, pela entidade sindical ou pela autoridade do Ministério do Trabalho, ou,
ainda, na falta de qualquer dessas, pelo
Ministério Público.
!Este é o ponto de vista defendido durante o I Encontro de Trabalhadores de
Bento Gonçalves, que ora procuro consubstanciar em projeto de lei.
Sala das sessões,
- Paulo
Mlncarone.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇ1I.O DAS
COMISSõES PERMANENTES
aoNSOr.JIDA.ÇAO DIAS LEIS
DO TR:ABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452,
de 1.° de maio de 1943.
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TtTU!J0 IV
Do

Contrato Individual dI) Trabalho

CAP1'ruI.JO V
Da Rescisão
Art. 47·7. 'I!J assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação
das relações de trabalho, o direito de haver
do empregador uma indenização, paga na
base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ 1.0 O pedido de demissão ou recibo de
quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1
(um) ano de serviço, só será válido quandÜ'
feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
§ 2.° 10 instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa
ou' forma de dissolução do contrato, deve
ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu
valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesma.s parcelas.
§ 3.° Quando não existir na localidade
nenhum dos órgãos previstos neste artigo,
a assistência será prestada pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver,
pelo Defensor :Público c, na falta ou impedimento destes, pelo Juiz de !Paz.
§ 4.0 O pagamento 'a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho,
em dinheiro ou em cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se o empregado for ana1!31beto, quando o pagamento
somente poderá ser feito em diniheiro.
§ 5.° Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior
não poderá exceder o equivalente a um
mês de remuneração do empregado.

testos ou recursos oferecidos na conformidade da lei."
A.1't. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
tA. idéia consiste em reduzir consideravelmente o quorum exigível para a validade
das eleições sindicais, e'ste, tal como figura
na lei em vigor, uma dificuldade quase insuperável para as entidades sindicais.
!Pela lei em vigor o pleito Só terá validade se em primeira votação, comparecerem
pelo ~enos dois terços de todos os associados do sindicato com Cllipacidade para votar e, em segunda votação, mais de cinqüenta por cento dos mesmos. lNa terceira
votação, que em assembléias-gerais !Wstuma poder realizar-se com qualquer numero,
no caso das eleições sindicais há-de fazerse com mais de quarenta por cento dos associados com capacidade ;para votar. ~ evidente o exagero do coeficien~e exigido. que,
na maior parte das vezes, ImpossibIlita a
realização de assembléias nos sindicatos.
iDaí a necessidade das alterações aqui
pleiteadas, por inspiração de sugestões dos
trabalhadores de Bento Gonçalves.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- Paulo Mincarone.
LEGISLAÇ1I.O CITADA, ANEXADA
PELACOORDENAÇ1I.O DAS
COMISSõES 'PnMANENTES
CONSOLIDAÇãO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452,

de 1.° de maio de 1943.
TíTULO V

Da organização sindical
CAPíTULO 1
Da instituição sindical

PROJETO DE LEI N.o 4.834, DE 1984
([)ia Sr. Paulo Mincarone)
Altera dispositivl) da OoD.S()lidação
das Leis do Trabalho, com vistas a reduzir o quorum exigível para a validade das eleições sindicais.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação Social.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 4.0 do art. 524 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 4.° O pleito só será válido na hipótese de participar da votação a maioria absoluta dos associados COm capacidade para votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição
dentro de 15 (quinze) dias, a qual terá
validade se dela participar 1/3 (um terço) dos referidos associados. Na hipótese de não- ter sido alcançado, na segunda votação, o coeficiente exigido,
será realizado o terceiro e último pleito, com qualquer número, proclamando
o presidente da mesa apuradora em
qualquer dos casos os eleitos, os quais
serão empossados automaticamente na
data do término. do mandato expirante, não tendo ef-eito suapensivÜ' os pro-

SEÇãO lI!

Da administraçâl) do sindicato
Art. 524. Serão sempre tomadas por
je.scrutinio secreto, na f<trmaestatutária,
as deliberações da .assembléia geral concernentes aos seguintes assuntos:
a) eleição de associado para ~epresen
tação da respectiva categoria, prevista em
lei;
b) tomada eaprÜ'vação de contas da
diretoria;
c) aplicação do patrimônio;
d) julgamento dos atos da diretoria, relativosa penalidades impostas a assocIados;
e) pronunciamento sobre relações ou
dissídio de trabalho. Neste caso, as deliberações da assembléia geral só serão consideradas válidas quando ela. tiver sido especialmente convoca'Cla para esse fim, deacordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quorum para validade da
assoembléia será Ide metade mais 1 (um) dos
associados quites, não obtido esse quorum
em primeira convocação, reunir-se-á a. 'assembléia em segunda convocação, com os
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presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiv,eI'em 2/3 (dois terços)
dos votos.
§ 1.0 A eleição para cargos de diretoria
e cOnselho fiscal será realizada por escru~
Unio secreto, durante 6 (seis) horas contínuas, pelo me·nos, na sede do sindicato,
na de suas -delegacias eseçóes e nos principais locais de trabalho, onde funcionaIrão as. mesas coletoras designadas pelos
Delegados Regionais do Trabalho.
§ 2.° Concomitantemente ao térmíno do
prazo estipulado para a votação, instalarse-á, em assembléia eleitoral pública e permanente, na sede do sindicato, a mesa apura.dora, para a qual serão enviad'as imediatamente, pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas~ receptoras e as atas respectivas. Será fàcultada !lo designação de
mesa apuradora supletiva sempre que ,as
peculiaridades ou conveniências do pleito
a exigirem.
§ 3.° A mesa apuradora será presidida
por membros do Ministério Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designada pelo Procurador-Geral da Justiça
do Trabalho ou procura.dores regionais.
§ 4.° O pleito só será válido na hipótese
de participarem da votação mais de 2/3
(dois terços) dos associados com capacidade
para votar. Não obtido esse coeficiente, será
realizada nova eleição dentro de 15 (quínze)
dias, a qual terá validooe se nela tomarem
parte mais de 50% (cinqüenta por cento)
dos referidos associooos. Na hipótese de não
ter sido alcançado, na segunda votação, o
coeficiente exigido, será realizRido o terceiro e último pleito, cuja validooe dependerá
do voto de mais de 4(}% (quarenta por cento) dos aludidos associa!Clos, proclamando o
presidente da mesa apuradora em qualquer
dessas hipóte::;es, os eleitos, os quais serão
empossados automaticamente, na data do
término do ma.ndato expirante, não tendo
efeito suspensivo os protestos ou recursos
oferecidos na conformidade da lei.
§ 5.° Não s·ando atingido o coeficiente
legal Para a eleição, o Ministério do Trabalho declarará a vacância odaooministração, a partir do término do mandato dos
membros em exercício, e designará administrador para o sindicato, realizando-se
novas eleições dentro de 6 (seis) meses.

PROJETO DE LEI N." 4.835, DE 1984

Sr. Paulo Mincarone)
Acrescenta. dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas
(Do

a fixar pram certo p3l1'a a reaIizaç'ão

das rescisões contratuais do art. 477.
(As ComiBsões de Constituição e Justiça, de Trabalho e· Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. L" São acrescentados ao art. 477 da
Consolidação· das Leis do tra-balho os seguintes §§ 6.° e 7.0:
"§ 6.0 A reclsão deve ser concretizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contando-se após o término do aviso-prévio, quando houver.
Expirooo este prazo e não formalizada
integralmente a rescisão, salvo se à demora houver dado causa O' empregado.
o empregador pagar-Ihe-á os dias correspondentes ao ati-aso, na base da maior remuneração percebida.
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§ 7." Não comparecendo o empregado para o recebimento do que lhe for
devido pela rescisão, a empresa, para
evitar o ônus previsto no parágrafo anterior, depositará os valores correspondentes na entidade sindical a que estiver filiado o trabalhador, ou em conta
bancária à sua disposição."
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.

-
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ção da rescisão do contrato de trabalho, em
dinheiro ou em cheque visado, conforme
acordem as partes, salvo se o empregado
for analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.
§ ·5.0 Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior
nãe> poderá exceder o equivalente a 1 (um)
mês de remuneração do empregado.

PROJETO DE LEI N.o 4.836, DE 1984
(Do Sr. Paulo Mincarone)
Introduz alterações na Consolidação

Paulo Mincarone.

Justificação
Aqui, mais uma reivindicação debatida e
aprovada durante o I Encontro dos Trabalhadores de Bento Gonçalves, que tenho a
honra de apresentar à consideração da Casa
em forma de projeto de lei.
Cuida-se, através da proposição, de estabelecer um prazo, tão curto e rigoroso quan.:.
to possível, para a realização das rescisões
contratuais previstas no artigo 477, CLT,
de tal modo que possam ser evitooas as
usuais procrastinações, sempre em prejuízo
do trabalhador despedido.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- Paulo Mincarone.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISS(JES PERMANENTES
CONSOLIDAÇAO DAS L1!JIB
DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452,
de 1.0 de maio de 1943
T1TULO IV
Contrato Individual do Trabalho
CAPíTULO V
Da !rescisão

Art. 477. l!: assegrado a todo empregado.
não existindo prazo estipulooo para a terminação do respectivo contrato, e quando
não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direito de haver do
empregooor uma indenização, paga na base
da maIor remuneração que tenha percebido
na mesma empresa.
§ 1.0 O pedido de demissão ou recíbo de
quitação da rescisão do contrato de trabalho, firmooo por empregado com mais de
1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
,§ 2.0 O instrumento de rescisão ou recibo
de quitação, qualquer que seja a causa ou
forma de dissolução do contrato, deve ter
especificada ,a natureza de cada parcela
paga ao empregado e discriminado o seu
valor, sendo válida 'a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas. (Ver Portaria 3.330, de 25-10-72.)
§ 3.0 Quando não existir na localidade
nenhum dos órgãos previstos neste artigo,
a assistência será prestada pelo representante do Ministério Público ou, onde houver.
pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento destes, pelo Juiz de Paz.
§ 4.° O pagamento a que fizer jus o empregado será efetua'lio no ato da homologa-
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das Leis do Trabalho, para o fim de

reduzir o limite de idade e o prazo de
fili~ão

'SiniUea1 lPaTa. o e~cicio cbJ

voto nos pleitos sindicais.
(As ComisSÕes de OOnstituiçãoe Justiça, e de Trabalho e Legislação Social.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 529 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com as
seguíntes modificações:
.
"Art. 529. .
a) ter o associado mais de 2 (dois)
meses e mais de 2 (doIs) anos de exercício na atividooe ou profissão;
b) ser maior de 16 (dezesseis) anos;
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
J ustifica.çã.o

A idéia, defendida durante o I Encontro
dos Trabalhadores de Bento GOnçalves, consiste, como estáexplicitooo na emenda do
projeto, em reduzir tanto a idade limite
quanto o tempo de filiação sindical para
o exercício do voto nos pleitos sindicais,
tendo em vista que 18 anos e seis meses de
síndicato são, realmente, parâmetros exagerados. e irreais.
Sala da5 Sessões; 28 de novembro de 1984.
-

Paulo Mincarone.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES
CONS'OLIDAÇAO DAS LEIS

DO T:RABAUIO
(Aprovada pele> Decreto-lei n.O 5.4á2,
'lie 1.0 de maio de 1943)

...........................................
TtroLO V
Da Organização Sindical
OAPíTULO I
Da Instituição Sindical
SElÇAO IV
Das Eleições Sindicais

Art. á29. São condições para o exercicio
do direito do voto como para a investidura
em cargo de administração ou representação econômica ou profissional;
a) ter o associado mais de seis meses de
inscrição no quadro social e maIs de dois
anos de exercício da atividade ou da profissão;
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b) ser maior de 18 anos;
c) estar no gozo dos direItos sindicais.
Parágrafo único. 1: obrigatório aos associados o voto nas eleições sindicais.

PROJETO DE LEI N.o 4.838, DE 1984
(Do Sr. Jorge Carone)
Autoriza. o Poder Executivo, através
do Ministério da Fazenda, a efetuar a
/Paridade das pensões rece'bitras pelas
viúvas de civis e militares.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Públieo e de Finanças.>
O Congresso Na<:ional decreta:
Art. 1.0 Estll. Lei dispõe sobre a paridade
das pensões que reClebem as viúvas dos servidores :públicos civis da União e às dos militares, ficando () Poder Executivo :para isto
autorizado, através do Ministério da Fazenda..
Art. 2.0 A viúva ou família do servidor
civil d:a União é assegurada pensão, na base
do vencimento ou da remuneração integrais.
Parágrafo único. Para o cálculo da pensão consideram-se integr,antes do vencimento todas .aIS' .gratificações, desde que na ocasião do óbito estejam sendo legalmente
pagas ,ao "de cujus".
Art. 3.° A pensão concedida na forma
do artigo anterior s'erá sempre reajustada
na proporção dos aumentos dos niveis de
vencimentos, observando-se as reestruturações havidas no respectivo carga.
Art. 4.° As despesas decorrentes da aplicação {festa Lei correrão à conta de encargos gerais da União, recmsos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data
. de sua publicação.
'
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O objetivo primordial deste projeto de lei

que temos a elevada honra de submeter à
consideração dos nobres P.ares é estabelecer
a. paridade do valor das pensões entre as
viúvas dos servidores :civis e militarcs.
E isto porque, como é sa;bido, existe uma
diferença de cerca de 50% para menos, na
pensão percebida pelas viúvas dos servidores civis, sem qualquer demérito para a dos
militares.
Nessa conformidade, verifica-se, desde
logo, o largo alcance social no objetivo que
esta iniciativa preconiza, pois não há ·razão
!para aa,'plicação de dois, pe~os e duas medidas para ex-servid<!1"es' do Estado que tudo
deram de si em prol da Pátria, através de
uma vida inteira de dedicação.
Desnecessário se torna, outrossim, tecer
aprofundadas eonsiderações juridicas sobre a matéria, eis que as demais normas sobre a concessão normal de lp'CTISÕes já se
encontramestatuidas na legislação vigente.
Para a eonsecução desse objetivo que se
caracteriza numa medida de pura eqüidade, contamos com o apoio doo nobres Colegas para a. respectiva aprovação.
-

8a!a das sessões, 28 de outubro de 1984.
Jorge Carone.
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PROJETO DE LEI N.o 4.839, DE 1984
(Do Sr. Jorge Carone)

Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões. - Jorge Ca'rone.

Institui o "Dia das Máes".
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
'O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica instituido o "Dia das
Mães", a ser comemorado anualmente, em
todo o território nacional, no segundo domingo do mês de maio.
Art. 2,0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- Jorge Carone.

JustHicaç:iW
Entre tantas datas festivas que são comemoradas durante o ano, o "Dia das
Mães" é o mais sublime, o mais bonito.
Dizem muitos que esse' dia tem uma finalidade puramente comercial. Estejam
certos ou não, a verdade é que todo mundo
procura estar perto de sua mãe' nessa ocasião e homenageá-la da melhor maneira
possível.
O Dia das Mães é simbolo de amor ca~o, ternura, uma pausa nas preoc'upaçoes com a violência e o materialismo.
Estranhamlmte esse dia tão festejado e
que já é uma tradição para nosso povo ainda não foi legitimado.
Na certeza de que estaremos preenchendo uma lamentável lacuna é que oferecemos à apl'eciação de nossos ilustres Pares
este projeto.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- Jorge üar6ne.
PROJETO DE LEI N° 4.84@, DE 1984
(IDo Sr. Jorge Carone)
tAltera a Lei nO 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para incluir, entre OS integrantes do Sistema de Distribuição
de Valores, os corretores autônomos.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e iLegislação Social e
de Economia, Indústria e Comércio).
O Congresso Nacional decreta:
Axt. 1° O art. 15 da ILei nO 6.3815, de 7 de
derembro de 1976, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 15
.
1-

..

v - os corretores autônomos de valores mobiliários.
§ 1.°

...... '

.

.
§ 4.° Os corretores autônomos de valores poderão contratar diretamente'
com a companhia emitente a Intermediação na colocação· de suas ações desde que resultantes de aumento de capital. Nos demais títulos e valores mobiliários, sua participação no sistema de
distribuição só será .permitida mediante
contrato com .as entidades previstas nos
itens I a UI do caput."
IAirt: 2.° !Esta. Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
'

Justificação
Com o advento da Lei n,o 4.728, de 14 de
juJJho de 1005, extinguiu-:re, praticamente.
a figura do corretor de valores autônomo.
Oom ef.eito, a partir de então, a função de
corretor de valores ou de fundos públicos
(Decreto n.O 2.475, de 13 de março de 1897).
passou a ser assegurada apenas àqueles que
a exerciam na época da publicação da lei
que disciplinou o Mercado de CllJPtiais.
Ainda assim, as exigências que lhes foram
impostas levaram-nos a constituir firmas
inc1ividuais ou a participarem de socieda.des corretoras para. não perderem sua capacidade de atuação profissional (v. art.
8.0, § 6.0, da Lei n.O 4.728, de 14 de julho
de 1965l.
Após quase vinte anos da organização legal do Mercado de Oapitais brasileiro, não
é difícil eoncluir que o afastamento da figura do corretor individual em nada. contribuiu para maior moralização do mercado.
Ao revés, a facilidade eom que foram estabelecidas sociedades corretoras, que mais
tarde causaram enormes prejuizos ao .público, demonstrou a fragilidade do sistema
em si, levando o Poder Público a tomar medidas enérgicas para disciplinar o setor,
culminando na criação da ComIssão de Valores Mobiliários.
Assim, parece-nos que o rerorno à experiência do corretor individual não apresenta
qualquer inconveniente, sendo de se admitir
mesmo ser oportuno, primeiro por dar oportunidade de trabalho a muitos profissionais
desempregados, segundo por propiciar às
empresas um meio de colocação de ações
menos oneroso que a contratação de grandes
sociedades.
Entendemos que o retorno, todavia, não
deve ser completo. 1: razoável '1)onderar que
o corretor individual não estaria em condições, na atualidade, para, por si, fazer 11 c0locação de papéis que, por sua natureza, devam ter a intervenção de entidades financeiras.
Nada obsta, no entanto, sua participação
direta na colocação de ações de empresas
que estejam aumentando o capital. Primeiro, porque uma companhia nestas condições
já estaria devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários, segundo parque é obrigatório o registro do lançamento
das novas ações junto à mesma CVM. O
público estaria perfeItamente acobertado
contra fraudes. Por outro lado, a presença
personalizada do corretor junto aos investidores poderá ser um fator de incentivo às
captações da poupança popular para o fortalecimento da empresa e, por conseq'üência, do próprio mercado de capitais.
Isso não significa que o corretor individual
não possa exercer a profissão em sua totalidade, colocando outros !papéis no mercado.
Só que, neste caso, sua atividade seria desenvolvida diretamente com as demais entidades do sistema, sem a possibilidade de
contratação direta da corretagem comas
empresas lançadoras dos papéis. Precaução
que se faz necessária diante da grande eomplexidade que envolve :a mecânica de em1ssão e lançamento de valores mobiliários que
não sejam ações.
Diante dessas ponderações, achamO! por
bem apresentar (} presente projeto. de lei no
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sentido de que se dê oportunIdade ao corretor individual pa;ra voltara atuar no mercado de valores mobiliáriOS. Esperamos merecer J apoio dos nobres Pares para sua aprovaçao.
Sala das sessões. -

Jorge Carone.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISS(JES PERMANENTES
IJEI iN.o 6.385
DE 7 DE DlEZEMBlRO DE 1976!

Dispõe sobre o mercOOo de valores
mObiliários e cria a COIllissão de Valores MobiUários.
O Presidente da !República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

...... ..
~

~

-

.

GA!P1TU1UO !Im
Do Sistema. de Distribuição

Art. 15. O sistema de distribuição de
valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais
sociedades que tenham por objeto distribuir
emissão de valores mobiliários:
a)' como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou
comprando a emissão para a colooar no
mercado.
]I ~ .as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta própria;
.]TI] as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na
negociação de valores mobiliários em bolsas
de valores ou no mercado de balcão;

IV - as bolsas de valores.
c§ 1.0 Compete ao Conselho Monetário Nacional definir:

X - os tipos de instituição financeira que
poderão exercer atividades no mercado de
valores mobiliários bem como as espécies de
operação que poderão realizar e de serviços
que poderão prestar nesse mercado.
]I a especialização de operações 'Ou
serviços a ser observada pelas sociedades do
mercado, e as condições em que poderão
cumular espécies de operação ou serviços.

2.0 Em relação às instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no mercado de valores mobiliários e noS
mercados sujeitos à. fiscalização do !Banco
Central do Brasil, as atribuições da OOmis..são de 1Jalores Mobiliários serão limitadas
às atividades submetidas ao regime da presente lei, e serão exercidas sem prejuizo das
atribuições daquele.
§ 3.0 Compete ao COnselho !Monetário Nacional regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coordenação de
serviços entre o Banco Central do Brasil e
a Comissão de Valores Mobiliários.
§

............................................

PROJETO DE LEI N.O 4.841, DE 1984
(Do Sr. Nilson Gibson)
Acrescenta § 7.° ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0
de maio de 1943.
(Anexe-se ·ao ProJeto de Lei n.o 2.Q65,
dos te-rmos do art. '71 do Regimento
Interno.)
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 543 da Consolidação das
Leis do Trabalho, :liprovarla pelo Decretolei n,o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, passa
a vigorar acrescido de um parágrafo, que
será o 7.° (sétimo), coma seguinte redação:
"§ 7.0 Em caso de dispensa do ,empregado sindicalizado investido no cargo de dirigente sindical e dos titulares
da representação dos empregados nas
CIPA(cs) sem a devida instauração de
inquérito para apuração de falta grave a reclamação trabalhista deV'erá
ocorlJer imediatamente rutravés do dirigente sindical ou pelo sindicato da
classe, devendo a refertda reclamação
ter distribuição especial e prior1dade
sobre as demais reclamações trabalhistas, não ultrapassando o prazo de 15
(quinze) dias para a primeira .audiência de conciliação e julgamento."
Art.2.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçÕ'e's 'em
contrário.
Justificação
Ao dar prioridade às reclamações para
reintegração de ,empregados com estabilidade provisória, este projeto de lei asseguraria uma solução rápida, evitando um possível pI"ejuizo para o reclamante, mesmo
ele sendo assegurados todos os direitos aos
saláTios vencidos e vincendos em função da
gestão sindical ou da titularidade da representação dos empregados nas CIPA(S).
Tem ocorrido casos em que o empregado
sindicalizado e eleito como dirigente sindical, ao ser dispensado da empresa onde
trabalha·, faz imediatamente a reclamação
trabalhistallltravés do seu órgão de classe.
Entretanto, a distribuição desse feito para
uma das Juntas de Conciliação e Julgamento para '30 marcação da data de audiência
tem demorado, em média, cerca de três
meses após o respectivo ingresso, devido
ao grande volume de reclamações.
Por ser um período muito longo - da
propositura da reclamação à audiência -,
:para que aconteça a reintegração ou pagamento dos seus direlitos como determina
a Lei, o reclamante encontra outro emprego em eondiçõcs inferiores ao que ele detinha e havia reclamado.
Como estava desempregado, fica sem saber se 'aceita ou não aquele novo emprega
ou se aguarda o resultado a ser proclamado
pela Justiça que viria a se manifestar algum tempo depois, passando, por estes motivos, sérias privações financeiras.
Por essas razões, de profundo alcance social, contamos com o ,apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- NUson Gibson.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSõES PERMANENTES

CONSOLIDAÇãO DAS LEIB DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei
de 1.° de maio de 1943.

0.0

5.452,

............................................
TíTULO V

DA ORGANIZAÇãO SINDICAL
Capítulo I

.

.

SEÇãO VI
Dos Direitos do Exercentes de AtividadeS
ou profissões e dos Sindicalizados
.
.
~

Art. 543. O empreg3ido eleito para cargo
de administração sindical ou representação
profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido
do exercicio de suas funções, nem transferido :para lugar ou mister que lhe dificulte
ou torne impossív'el o desempenho das suas
atribuições sindicais.
§ 1.0 O emprega:do pe'rd'erã o mandato
se '30 transferência for por ,ele solicitada. ou
voluntariamente aceita.
§ 2.0 ConsIdera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou
cláusula 'Contratual, o tempo 'em que o empr·egado se ausentar do trabalho no desempenho das funções 'a que se refere este artigo.

§ 3.0 'É vedada a dispensa do empregado
sindicaliz3ido, a p.artir do momento do registro die sua candidatura a cargo de direção ou l"epresentação sindical, até 1 (um)
ano após o final do seu mandato, caso seja
eleito, inclusive como suplente, salvo se
cometer falta grave, devidamente apurada
nos termos desta consolidação.
§ 4.° Considera-se cargo de direção ou
l'epresentação sindical aquele cujo exercicio ou indicação decorre de eleição prevista
em lei, equiparando-se-lhe o decorrtente da
designação pelo Ministério do Trabalho, no
caso do § 5.0 do art. 524 e no do art. 528
desta Consolidação.
§ 5.0 Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empDesa, dentro de 24 (vinte 'e quatro) horas,
o dia e a hora do registro da candidrutura
do seu emprega.do e, em igual prazo, sua
eleição e posse, fornecendo, outrossim, a
'este, comprovante no mesmo sentido. O
Ministério do Trabalho fará, no mesmo pra~
Z'o,a comunicação no caso da designação
ref'erida no final do § 4.0
§ 6.° A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empregado se
associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça as direitó&
inerentes à condição de sindicalizado, fica
sujeita à p.enalidllidte prevista na letra a do
art. 553, sem prejuízo da reparação a que
tiver direito o empr.egado.
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PROJETO DE LEI N.o 4.842, DE 1984

Sr. José Frejat)
Altera a redação do art. 19 da Lei
(Do

OrgâniOOl dos lPariidos ~tioo~ para:
permitir, IIB coligações partid'árias.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n,o 3.457,
de 1984, nos termos do ·art. 71 do Regimento Interno.)
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 19 da Lei n.o 5.682, de 21
·<le julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partiliols Politicos -, pllBSa a vigorar com a
seguinte redação, acrescido do seguinte parágrafo único e revogado o item IV.
"Art. 19.

Parágrafo único. t: permitida a coligação de dois ou mais partidos políticos em eleições majoritárillS e proporcionais, cabendo sua efetivação à
decisão do Dixetório Nacional, se em
âmbito nacional, ou abrangendo várias
Unidades da Federação; ao Diretório
Regional, se em ãmbito estadual ou
abrangendo vários Municípios, e ao Dixetório Municipal, se no âmbito do Município."
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data
de ,sua publicação, ,revogadas as disposições
em contrário.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI N.o 5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos

T1'lmLO

Art. 19. 1: proibido aos :partidos políticos:
usar símbolos nacionais para fins de
propaganda;
II - ministrar instrução militar ou paamilltar e adotar uniforme para seus membros;
m - delegar 'POderes, em quaisquer de
seus órgãoa, salvo os diretórios nacional e
'l'eglona1s, às respectivas comissões executivas em assuntoo administrativos;
IV - fazer coligações com outros partidos para 'as eleições à Câmara dos Deputados, ãs Assembléias Legislativas e CâmaIras Municipais.
I -

PROJETO DE LEI N.o 4.843, DE 1984
(Do

Justificação

A pernússão para que os partidos políticos efetuem colocações entre si é um dos.
;preceitos basilares do sistema multipartidárl,o. Nada deve Impedir que duas ou mais
agremiações pllirtldárlas resolvam ir j1llltas
pua a disPuta de uma eleição, na medida
em que é bem possível que tal ação seja
;(ie seu Interesse político, ou mesmo coniHção de sua sobrevivência.
A proibição dns coligações .panidárias é
uma Intromissão indevida do legislador,
. inspirado pelo autoritarismo que o Pais sofreu, nestes últimos vinte anos, na forma
de atuação livre dos pllirtldos. .A8sim, pela
. legl8Iação em vigor. nas eleições para a Câmara dos Deputllidos, para as Assembléias
e para as Câmaras Municipais, os partidos
estão proibidos de realizarem coligações.
Nas eleições de 1982. regidas por legislação
'e.S}leClal· (a Lei n.o 6.978, de 19 de janeIro
de 1982), esta prol·bição atingiu um grau
ainda maior de exaeerbação, na medida em
que foram totalmente proibidas ns coligações, sendo que todos os partidos foram
obrigados .a apresentar candidatos a todos
os· cargos em disputa, sob pena de não
poderem ser votados.
Tal norma, é bem verdllide, não mais per.siste no nosso ordenamento jurídico, que
passa a proibi·r tão-somente as coligações
nas eleições parlamentares. Todavia, com
a instauração do pluripartidarismo e o surgimento de cinco partidos políticos, sem
llS coligações será difícil o esta,belecimento
de maiori-as estáveis que permitam 11 quaJquer governo, baseado em qualquer partldo, administrar efetivamente. seja a nível
municipal, estadual ou nacional.
Assim, estamos apresentando este projeto de Lei que visa a a.s.segurar esta liberdade deassoelação !LOS partidos, ll.'l5eguraoa ao éldadão na própria Carta COnstitucional.
sala das sell8óes, 28 de novembro de 1984.
-

J01IP Frejat.

m

Do Programa e do Estatuto
dos lPartidos

Sr. Jorge Cury)

Assegura vantagem a ex-combatente,
na condição que especifica.

(As comi&!lões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Flna!l1ças.)
O COngresro Nacional decreta:
Art. 1.0 Ao ex-combatente da Begunda
Guerra Mundial, -assim definido na Lei n.o
5.315, de 12 de setembro de 1967, é assegur·ado o direito ao veneimento de capitão.
Parágrafo único. Excluem-se da aplicação desta lei os ex-combatentes que perceba.t;n remuneração mais vantajosa.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

efeitos da inflação .se fazem mais sentidos, geralmente, na pairCa l"emuneração
;percebida por humildes trabalhadores e
f1mcionálJ.ios 'Públicos, cujos salários' e vencimentos não conseguem acompanhar o seU
xitmo, reduzindo-se por isto, a cada dia, o
seu poder aquisitivo.
A Bltuação desses trabalhadores na conjuntoca econômica atuaI é, portanto, cada
vez mais penooa, ensejando insllitisfação generalizada que se reflete até mesmo no seu
ânimo e, pois, na produtividade da Nação.
Tal quadro é de todos conhecido, e 3S
soluções infelizmente custam a ser encontradas, mesmo em período aparentemente
alvissareiro como o presente, em que 000Voemo demonstra aceitM- menos arrocho salarial (veja-se o exemplo da recente modificação havida na política salarial, por iniciativa do Congresso).
Entretanto, há um certo número de pesSO;lS, especiais, qlle, depois de haverem arrisea'Cio a vida ;pela. Pátria durante a segunda GTande Guerra, e inobstante todo o
reconhecimento público pelo seu valor, conOs
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tlnuam a perceber remuneração incompatível, indigna mesmo. Tais são os ex-combatentes que percebem, a. mais das vezes,
remuneração balxisslma que mal dá para
as necessidades mais element8lreS de uma
família.
.
Daí a oportunidade e conveniência do
prooente projeto de lei que, na piOr das hipóteses, poderá ser tido como uma eSlPécle
de novo reconhecimento da Pátria agradecida à sua dedicação.
Sala das Sessões. - Jor«e Cul'1.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES
LEI N.o 5.315,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1967
~egaIamenta O art. 178 da Constituição· do Brasil, que dispõe sobre os aeombatentes d'a 2.a Guerra Mundial.
Art. 1.0 considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do art, 178 da ConstitÍlição do Brasil, todo aquele que tenha participado efetIvamente de operações bélicas,
na segundà Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força Expe<licionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guer.ra e da Marinha Merca!l1te, e que, no caso de militaili,
haja sido licenciado do serviço ativo e com
isso retornado à vida civil definitivamente.
§ 1.0 A prova da participação efetiva em
operaçóe's bélicas será fornecida ao inteIl"essado pelos Ministérios Milltatres.

............................................

............................................
PROJE'.l'O DE LEI N.o 4.844, DE 1984
(Do

sr. lF.ranc1sco DIas)

Altera a redação de dispositivo da !LeI
n.0 5.10'7, de 13 de setembro de 1966,
que "Cria. o Fundo de Garantia do Tempo de serviço e dá outras providências".
(Anexe-se 00 Projeto de Lei. n.0 414,
de 1983, nos Tel"nlOO do Artigo 71 do

Regimento Interno) •
O Congrego NaciO!l1a1 decreta;:
AIl"t. 1.0 O "caput" do art. 6.0 da Lei n.o
5.107, de 13 de setembro de 196&, passa a
v1g'C'!' com a seguinte redação:
"Art. &J' OCOrrendO rescisão do contrato de trabllilho, por parte da. empresa, sem justa causa, ficuá. esta obrigada a pagar diretamente ao empregado
optante os valores relativos aos depósitos
referentes ao mês da lreSCisão e ao lme·diata.miCnte anterior, que ainda não
houveT sido recolhido ao Banco Depositário, além de importância igual a 30%
(trinta ;por cento) dell8es valores e do
montante dos dep6si:t.oB, da cor.reção
monetária; e dos juros eapttallzados na.
8Ulli conta vinculada., corre.spondentes
ao ;período de trabalibo na em.presoá. "
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.0 :Revogam.-se as disposições em
contrário.
Justificação

Podemos afil'IlllM" que o F1mdo de Gara,.ntia do Tempo de serviço foi o mlliior engodo
sofrido 'Dela classe trabalhadora. Cl'1ado
com o objetivo de substituia.' a estabilidade,
o FGTS revelou-se, com. o pllB8ar do ,temJpo,
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numa V'llintagem oferecida às empre.s;as e em
sério prejuízo aos empregados.
Nlli verdade, quando o empregado é despedido de UmIll e1lljpresa, após alguns 'llinos
de ilirabalho, ele verifica que a quantia lI"ecebida a título de FGII'S é muito infedor
àquela que receberia se não fosse optante.
Assim, a le~ em questão é altaanente lesiva aos interesses <lo trabalhador e, por
1&S'O, merece 001" reexaminJllJda, para o fim de
tomá-la mais justa, já que não mais acreditamos ser viável, IIlO momento atual, o
slmplesretomo ao ilwtituto da estabilidade.
O presente projeto tem o objetivo de elevar de 10 par31 30% o valor da impoooncia
<!li ser recolhida:, em favor do empregado
despedido sem justa ca'llSa, pela empresa.
Cam a elevação desse pereentuaI, embora
em bases relativamente infeorioJ.'l€\;l ao desejável, procuramos swnar o defeito existente
:na: tual legislação, oferecendo ao empre!1lado
condições de 00 ver menos prejUJd1cado.
Esperamos, as.sim, contar com o indispensável apoio de nossos Pares para a aprovação do preselIlte projeto.
Sala das Sessões, de novembro de 1984.
- Deputado Francisco Dias.
LEGISLAÇ/f.O CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇ/f.O DAS
COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.o 5.107, DE 13 DE
SETEMBRO DE 1966
Cria (} Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências...
••••••••••••••••••••

0'0

••••
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••••••••••••
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Art. 6.0 OCOrrendo ll'escisão do contrato
de trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, flca<rá esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante o.s valores
r·elativos aos depósitos refel'entesao mês
da rescisão e' ao imediatamente antedor,
que ainda não houver sLoo recolhido ao
Banco Depositário, além {ia importância
iguala 10% (.dez por cento) desses valores
e do montante dos depósItos, da correção
monetária e dos juros capitalizados lIla sua
conta vinculada, co1'l1'oopondentes ao período de trabalho na empr·esa.
§ 1.° Quando ocorrea: deSIJ'edida por culpa recíproca ou força maior, Il'econhecidas
pela Justiça do Trabalho, o perc,entual de
que trata este artigo será de 5% (cilIlco por
cento), obrigooa a emprClSa aos demais pagamelIltos nele previstos.
§ 2. 0 As impo!l."tâncias de que trata este
artigo deverão constar do ,recibo de quitação ,de rescisão do contmto de trabalho,
ob.serv,ado o disposto nos parágrafos do 311"tigo 477 da CLT, e eximirão a empresa e%clusiv,amente quanto :ll;Qg valores discriminados.
~ROJETO

DE LEI N.o 4.845, DE 1984

(Do Sr. Freitas Nobre')
Introduz modificações no Código Nacional de Trânsito, com vistas a tornar
obrigatória. a gravação do número do
chassis de ca.da veículo no respectivopára-brisas dianteiro.
(Anexe-se'ao iProjeto de Lei n.O 3. 51H,
de 1984, nos Termos do Artigo 71 do
Regimento lntemoL
O COngresso Nacional deereta:
Art. 1." O art. 39 da Lei n.O 5.108, de
21 de setembro de 1966 (Códil1lQ NaciOnal de

Trânsito), renume;rado o seu parágrafo
único para § 1.0, passa a vigorar com as seguintes aJ.4letl"ações:
AJrt. 3\} ..•.•••..•..••.•.••..•.....••....
§ 1.0 Todos os veículos automotores são
registrados pelo número do chassis. e respectivas características, ,a,tendido, alUda, o
disIJOsto no parágrafo seguinte.
§ 2.0 O número do cha:ssis será repro~u
zido em gravação indelével no pára-brisas
dianteiro do veículo na forma estabelecida
em regulamento, <:onstituindo parte ?a
identificação obrigatória para efei<to de Clrculação...
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
.Art. 3." Revogam,-ISe as dlsposições em
contrário.
Justificação
Ao propormos a medida consubstanciada
no presente :projeto de leí, ins];>iramo-lIlos
em exemplo da .A<rgentina. De fato oootouse naquele país irmão '€ vizinllo desde ~á
algum tempo, import3lnte decisao com VIStas 'a resgu'ardar - como efe<tivamente resguardou, segundo as estatisticas public.oo~
poste,riormente ao evento - os pro]:metaTios de veiculos contra furto .00 JneS'!l10 tempo que com o objetivo, tll.!ll;bém preponderante, de cercar de maiores ga!l1antías as
transações envolvendo veículos ,automotores, eis que pennitea rápida Ldentificação
de cada unidade,
Tal decisão, consubsbnc!'ada na Disposición 518, da Di.rección Nacional de Registros
de Ia ProprIedoo deI Autom,otor, estabeleceu, em caráter obrigatório, a grav'ação nos
pára-brisas dos veículos de seu número de
propriedade (!l:1'Ú1Dero do chassis, no Brasil),
como requisito indispensável à circulação.
É () que estamos querendo seja adotado
em nosso pais, na forma preeonízooa no
pI'esente' projeto.
Sala da.s sessões. -
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OAíPi.'l'ULO VI
Dos Veículos

Art. 38. Os veículos serão identificados
por meio de placas traseiras e dianteiras,

obedecidos os modelos e especificações instLtuídos pelo Riegulamento deste 06cMgo.
Parágrafo único. A. exigência deste 3;1"tigO se aplica às viaturas m,l.litares.
Art. 39. Nenhum proprietário poderá,
S€Ifl prévia permissão da auto'l"iadde competente, fazer ou ordenar <l,ejam feitas no
veículos modifieações de suas car3lcteristiCll:S.
~31rág.rafo único. .A partir de três anos
da vigência desta lei, todos ~ veículos automotores deverão ser registrados pelo número do cha.ssi e res!pectivas características.
Art. 40. O veículo cujo número de chassi ou de ll1/l<tor houver sido regravado sem
comunicação à repartição de trânsito, somente poderá ser licenciado mediante justificação de sua propriedooe.

PROJETO DE LEI N.o 4.846, DE 1\}84
(Do Sr. Freitas Nobre.)
IntrodU2' modificações na. Lei D.o
5.107, de 13 de setembro de 1966, que
criou o FGTS, oom vistas a permitir a
livre movimentação da eunta vinculada pelo trabalhador optante que completar setenta anlJ5l de idaô!e.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A Lei n.O S.H)'7, de 13 de setem,bro de 1966, passa a vigorar com as seguintes modificações em seu art. 8.0:
"Art. 8.0 •••.••.•.•••••••••.••••.•••

Freitas Nobre.
IT-

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS(jES PERMANENTES

Institui o Código Nacional de Trânsito.
O Presidente d31 República:

Faço saber que o Conwesso Nacional decreta e eu sanciono a segunrbe Lei:
C:A!P1TULO 1

DAS DISPOSIÇõES PRAELIMINA'RES
Art. 1.0 O trânsito de qualquer natur.eza

nas vias terrestres do território 'nacional,
abertas à. cia:culação pública, reger-se-á por
este Código.
§ 1.0 São vias terrestres as mas, ave'nidas, logradomos, e1Stra:das, cll;'!l1Ínhos ou
passagens de dom.inio público.
§ 2.0 Par31 os efeitos deste Cód!i.go, são
cons1deradas vias terrestres as praias abertas ao trânsIto.
Art. 2.0 Os'. Estados poderão adotar normas pertinentes às peculiarldalCies locais,
complementares ou supletivas da lei federal
~

.... ~

-

~
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1) haver o trabalhador optante c.ompletado setenta (70) anos de idade.

LEE N.o 5.108 - DE 21 DE
SE'I\ElMBRO IDE 1966

... ~
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m - durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das
hipóteses :previstas nas alíneas "b", "c"
e "f" do inciso anterior.
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

A idéia, inteiramente eJqJIicitada na própria ementa do projeto, é alterar a legislação pertinente ao FGTS para :permitir
que o trabalhooor optante, uma vez completados setenta anos de idade, tenha livre
disponibilidade dos depósitos realízados em
sua conta vinculada, eom os eorrespondentes acréscimos decorrentes de juros e correção monetária.
O F.GTS, como sabemos, a par da ineseondida intenção de resolver o problema
das classes empresariais, no tocante à !pOSsibilldooe de despedir livremente seus empregados sem ter que arcar com os antigos
pesados ônus da indenização trabalhista,
cuidou também, em contrapartida, de pos-
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sibilitar a constituicão de- um patrimônio
em favor dos trabalhadores que por ele
optassem. Tal patrimônio é, segundo a. lei,
fruivel em certas situações especificas, previstas com evidente ·parcimônia. no diploma
legal que ,disciplina o FGTS, ou seja, a Lei
n.O 5.107, de 1966.
Mas se tudo isto é certo não é menos verdadeIro que não tem nenhum motIvo para.
continuar fazendo crescer seú patrimônio
um trabalhador que, 'POr exem,plo, passou
, dos setenta anos de idade e que, portanto,
muito provavelmente não terá condições de
realizar qualquer; das mOvimentações das
previstas nas alín~as "a" e <le" do Inciso n
do art. 8.°, da dIta. lei, a saber: aplicação
em -atividade econômica em que se estabeleça, aquisição de moradia, necessidade ,grave e premente, aquisição de equipamento
destinado a atividade de natureza autônoma, casamento.
Nem lhe despertará qualquer interesse a
idéia de vir a. aproveitar o montante dos
depósitos (com os juros e a. correção) por
-ocasião da aposentadoria, eis que a idade
já é avançada demais.
Por isto, pareee-nos de todo razoável que,
sem quebra da referida parcimônia. com
que foram previstas certas situações de
fruição dos recursos do FGTS, pelo em'pregado, se possibllite, como aqui pleiteado, a livre movimentação pelos optantes
que completem setenta anos.
-

Sala das Sessões 28 de novembro de 1984.
Freitas Nobre.
LEGlSLAgAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES
UlI N.o 5.107, DE 13 DE
SETEMBRO DE 1966

Crla o F'nIK1'o de Garantia do Tempo

de Serviço, e dá outras

prov:ldências.

Art. 8.° O empregado 'POderá utilizar a
conta vinculada, nas seguintes condições,
conforme se dispuser em regulamento:
I - rescindido' o contrato de trabalho,
seja sem jus'ta causa, provada esta pelo
.,pagamento dos valores a. que se refere o
árt. 6.0 ou por declaração da empresa, ou
ainda por decisão da Justiça do Tra:balho,
seja por justa causa nos termos do art. 483
da CLT, seja por cessação da atividade da
empresa ou pelo término do contrato de
trabalho por prazo estipulado, ou ainda no
caso de aposentadOria concedida pela previdência social, a conta poderá. ser livremente movimentada.
Ir - no caso de rescisão pelo empregado,
.sem justa causa, ou pela empreaa com justa causa, a conta poderá ser utilizdaa, par~ial ou totalmente com a assistência do
Sindicato da categoria do empregado, ou
na falta deste çom a do representante do
!Mi1llstério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas:

a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que
haja estabelecido individualmente ou
eJn' sOciedade.
b) aquisição de moradia própria nos termoa do art. lO desta Lei;

e

c) necessidade grave e premente pessoal
ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado
a ativida'l1e de natureza autônoma;
e) por motivo de casamento de empregado do sexo fem1nino.
m - durante a vigência do contrato de
trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses 'Previstas nas letras b e c do item n deste artigo.
PROJETO DE LEI N.o 4.847, DE 1984
(Do Sr. Francisco Amaral)
Dispõe sobre a destinação de verba
especial para a Faculdade de Medicina.
de Jundiaí, no Estado de São Paulo.
(As Comissões de COnstituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças.>
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 l'l: a. União autorizada a conceder, ao Ministério da Educação e Cultura,
verba. especial do Orçamento vigente, no vaIar Ide Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros), destinada à Faculdade de Medicina de Jundiaí, no ]Btado de São Paulo.
Art. 2.° A VeTba espeeiaw, prevista no
artigo an1!erior, será utilizada na aquisição
e manutenção de equipamentos, assim como
em obras de conservação dos imóveis utilizados pera Faculdade de Medicina alireferida.
Art. 3.° Esta lei entra em vigor na data
,de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-&e' as disposições em
contrário.

-

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
Francisco Amaral.
Justificação

A Faculdade de Medicina de Jundiaí, no
Estado de São Paulo, é um dos mais bem
conceituados estabelecimentos de ensino
médico no País, formando profIssiona;lg'
competentes e plenamente habilitados para
o exercicio de suas importantes funções.
Entretanto, essa instituição de ensino vem
se defrontando com crônica falta de verb~, pois é mantida exelusivamente pelá
Prefeitura Municipal de Jundlaí, que não
dispõe de recursos suficientes para sua plena manutenção, assim como do HospitalEscola agregado à ;FIaculdade.
As crises vivIdas pelo referido estabelecimento vem se multiplicandQ em decorrência da falta de verbas. E, segundo apuramos,
o Ministério da Educação e Cultura e o
Conselho Federal de Educação se oIDitem
em oferecer qualquer tipo de colaboração
par~ a solução dos problemas vividos pela
FacUldade de Medicina de Jundiai, sob a
alegação de que essa instituição faz parte
do sistema educacional paulista.
Na verdade, é sabido que o Governo do
Estado de São Paulo, em conjunto com a
Prefeitura Municipal local, tem estudado
várias fórmulas para rolucionar a queatão,
mas nenhuma, até agora, pareceu viável,
devido à falta de recursos disponiveis, elltando a Escola ameaçada de encerrar susa
atividades, não havendo, sequer, convocado
exame vestibulaor para 1985.
Impõe-se. por conseguinte, que o Governo
F.edera!, com urgêncla, socorra referida lns-
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tituição, a fim de que o ensino médico nó
Pais não sofra ir·reparável prejuízo.
Por essa razão, preconizamos, nesta. proposição, a concessão de verba especial de
um bilhão de cruzeiros; dó Orçamento da.
União, para a FaculJdade de Medicina de
Jundiaí, a fim de,que esta continui com sua
importante atividade educacional.
Em assim sendo, espemmos que a iniciativa merecerá acolhimento.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- Francisco Amaral.
LEGISLAgAo PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAgAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TíTULO I

Da Organização Nacional

....................

'

.

CAPtTULO VI
DO ,pODER ILEGISLATJiVO

SEÇAO VI
Do Orçamento

Art. 65. l'l: da competência do POder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias
e das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxilio ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem
a despesa pública.
§ 1.° Não será objeto de deliberação a
emenda de q1!.e decorra ,aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a mOdificarlhe o montante, a natureza ou o objetivo.
§ 2.° Observado, quanto ao projeto de
lei orçamentária anual, o disposto nos §§
1.0, 2.0 e 3.0 do artigo seguinte, os projetos
de lei mencionados neste artigo somente
receberão emendas naS comissões do Congresso Nacional, sendo final o pronunciamento das comissões, salvo se um terço dos
membros da Câmara respectiva pedir ao seu
Presidente a. votação em plenário, que se
fará. sem discussão, de emenda aprovada.
ou rejeitada nas comissões.
Art. 66. O projeto de leI orçamentária
anual será envIàão pelo Presidente da República ao COngresso Nacional, para votação conjunta das duas Casas, até quatro
meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se, até trinta dias antes do
encerramento do exercicIo .financeiro, o poder Legislativo não o devolver para sanção,
será promulgado como lei.
§ 1.0 Organizar-se-á comissão mista de
Í>'enadores e deputados para examinar o
!projeto de lei O)rçame~a. e sobre ele
emitir pareceI'.

§ 2.° Somente na comissão millta. poderão iler oferecIdas emendas.
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PROJETO DE LEI N.o 4.848, DE ISS4-

Sr. José Carlos Fagunde.s)
Estende aos tributos federais ao moratória prevista. para as contribuições
previdenciárias pela Lei D.O 7.186, de
24 de abril de 1984.
(As Comissões de Constituição .e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Esúende-se aos tributos feder.ais
e moratória prevista na Lei n.O 7.186/ de
24 de abril de 1984, pagos os ~êbitos tIlbutários em 18 (dezoito) prestaçoes, dispensados os juros e as multas, a partir da data
desta lei.
Art. 2.0 Esta lei entra Iem vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Lei D.o 7.186, de 1984, de_ iniciativa do
poder Executivo, com Exposiçao de Motivos
do Ministro Jarbas Passarlnl;1o, eximiu de
multas e juros os débitos das empresas para
com a :Previdência. Social, com uma moratória de d'eOOito meses :para o pagamento
do principal devidamente corrigido.
Os motivos alegados :para essa mor!lltória
são os mesmos que levam milhares de empresas do Pais ao atraso de tributos federais, estaduais e municipais, sendo que
os primeiros representam qU!IIBe dois terços
dos seus débitos fiscais.
Sem ter como solver tais débitos, sem capital de giro, grande parte do empre~a
do se vê obrigada a reduzir sua. produçao,
do que resulta a dispensa de empregados,
quando a inflaç!io lbrasileira se traduz em
crescente recessao.
Se ·a previdêne1a Social, 'altamente defieHária, com dificuldades p!llra sobreviver:,
consentiu nessa moratória - que implicara
em perda doe juros e multas, mas na liquidação da dívi'lia ativa em dezoito meses o mesmo pode fazer a União com um todo,
tanto mais quanto se eleVia a trilhões de
cruzeiros seu superávit de -arrecadação.
Sala das sessões,
. - José
Carlos Fagundes.
(Do
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PELA COORDENAÇAo DAS
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LEI N.o 7.186,
DE 24 DE ABRIL DE 1984
Dispõe sobre o pagll.Dl.ento
buições previdenciárias.

d~

contri-

O PTesid'eD.te da República

Faço S!liber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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celamento sem novos acréseimos, em até
18 (d€20ito) meses;
l i - entidades filantrópicas, beneficentes, educacionais, sindicatos e prefeituras:
recolhimento do principal da dívida. e d~
correção monetária, na forma do ine1so I
deste artigo, em até 24 (vinte e quatro)
meses:
UI - beneficiados pelo Decreto-lei n.o
2.088, de 22 de dezembro de 1983: o recolhimento do parcelamento em 12 (doze)
quot!llS mensais, constante do inciso li do
art. 1.0 daquele Decreto-lei !POderá ser estendido até o limite de 18 (dezoito) meses,
no caso de contribuintes em geral e de 24
(vinte e quatro) meses, no caso de entidades filantrópicas, ,beneficentes, educacionais, sindicatos e prefeituras.
Art. 2.° Para que se beneficiem da presente Lei, os interessados deverão llitender
às seguintes condições:
I - comprovação do recolhimento das
contribuições vencidas posteriormente a 29
de fevereiro de 1984 até a data do recolhimento previsto no art. 1.0 desta Lei, com
os acréscimos legais, quando for o caso;
l i - recolhimento, em prazos normais,
das contribuições vincendas.
Art. 3.° Comprovado o recolhim'C'Il!to das
contribuições vincendas e o recolhimento
total dos parcelamentos previstos nos incisos I, l i e m do art. 1.0, haverá a dLspensa
dos valores correspondentes à multa automática e dos juros de mora contados até a
data do reeolhimento previsto no art. 1.0
desta Lei.
Art.4.0 Os eontribuintes com débitos em
regime de parcelamento poderãO' usufruir
dos beneficios previstos n'CISta Lei em relação ao restante da dívi'lia.
Art. 5.0 O pagamento de débito ajuizado poderá ser efetuado mediante guia expedida pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS, que fará os cálculos pertinentes sem PrejuÍZo do pagameuto, em
Juízo, das custas e demais despesas judiciais, sob pena de prosseguimento da execução.
Art. 6.° A falta de cumprimento de qualquer das CO!l1d1ções indic!lldas nos arts. 1.°
e 2.0 desta Lei importará na poerda das vantagens a11 mencion'3.das, inscrevendo-oo o
débito automaticamente como dívida ativa,
com os aeréscimoo legais, para a respectiva
cobrança.
Al1t. 7.0 .àpós a data limite estipulada
no art. 1.0 para 'USufruir da presente Lei,
os débitos de contribuições previdenciárias
e os relativos a contribuições arrecadadas
em favor de terceiros, peJo lAPAS, remanescentes, não poderão gozar de quaisquer
vantagens semelhMltes àquel!lls concedidas
na presente Lei referentes a dívidas com a
PrevIdência Social, pelo prazo de 5 (cinco)
anos.
Art. 8.° O Ministro da Previdência e Assistência Soeial poderá expedirnormas para
melhor aplicação dos dispositivos contidos
nesta Lei.
Art. 9.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 1.° Os débitos de contribuições previdenciárias vencidos até· 29 de fevereiro
de 1984, bem como os relativos às OOlltribuiçóes arrecadadas pelo lAPAS para terceiros, exceto o FGTS, inclusive os inscr.ltos
como dívida ativa, ajuizados ou não, p0derão ser pag~ até o último dia, útil do 2.0
mês seguinte ao da publicação desta Lei,
nas seguintes condições:

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

1 - ccmtribulnte8 em gemI: recolhimento
do principal dá dívida e da correção monetária, contada até a data do efetivo !pár-

Brasília, 24 de abril de 1984; 163.0 da Independência e 96.° da. República. - JOAO
FIGUEIREDO - .Jarbas Pasllàrinho.

15965

PROJETO DE LEI N.o 4.849, DE 1984
(Do

Sr. RaImundo Leite)

Altera a redação do a.rt. 50 da Lei n.o
6.615, de 31 de dezembro Il'e 1973 _ Ui
dos Registros PúbliCO&.
(A Comissão de Constituição e Jus-

tiça.)

O COngresso Nacional decreta:

Art. 1.° O art. 50 da Lei n.O 6.015, de 31
de de2JE!mbro de 1973, J,lassa a vigorar com a.
·segulnte redação:
"Art. 50. Todo o nascimento que
ocorrer no território nacional deverá
ser dado a registro no lugar em que
tiver oeorrido o parto ou no lugar de
residência do interessado dentro do
prazo de quinze dias ampliando-se até
três meses para os lugares distantea
mais de trinta quilômetros da sede do
cartório."
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições

contrário.

em

Justificação
Na sistemática vigente na atual lei dos
registros pÚblicos o registro do nascimento
deve .ser feito no local do nascimento dentro de quinze dias da oeorrência do parto
(art. 50 da Lei n.o 6.015).

!Depois deste prazo o registro poderá ser
feito no local de residência dos pais, devendo neste caso haver despaeho do juiz
e pagamento da multa de 1/10 do salário
mínimo (art. 46 da Lei n.O 6.015).
OCorre entretanto que na maioria dos
distritos e comarcas não existe maternidade; em conseqüência a grande maioria
dos habitantes dos pequenos lugarejos 10comovem-se até os grandes centros para
conceberem a criança.
Disto resulta que os cartórios das grandes cidades são benefieiados em detrimen·to dos cartórios menores situados em pequenas localidades.
Isto porque, os pais não irão se sujeitar
ao pagamento da multa para prestigiarem
o cartório de sua cidade ali efetuando o
registro, conforme faculta o vigente art. 46
da Lei n.O 6.015.
Assim sendo ocorre na prática uma modalidade de distorção, que, embora sem
gerar uma concorrência desleal, dela se
aproxima pelos seus efeitos que tendem a
impedir o desenVOlvimento dos cartórios situados nas pequenas comarcas.

1J necessário que se faça uma melhor distribuição de renda e um tratamento igualitário a esses importantes órgãos de registro.

Essas razões levaram-nos a apresentar o
projeto que esperamos, merecerá a melhor
acolhida dos nobres colegas.
-

SaIa das Sessões, 28 de novembro de 1984.
Rabnundo Leite.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO
Dl<: 1973
Dispõe sobre os registros públicos e

dá outras providências.
TíTULO I

Das Disposições Gerais
CAPfi'ULü I
Das Atribuições

Art. 1.0 Os serviços concernentes aos
Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança
e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos
ao regime estabelecido nesta Lei.
§ 1.0 Os Registros referidos neste artigo
3ão os seguintes:
I - o registro civil de pessoas naturais;
n - o registro civil de pessoas juridicas.
CAPITULO m
nu PenaJidades

Art. 46. As declarações de nascimento
feitas após o decurso do prazo legal somente serão registradas mediante despacho do juiz competente do lugar de residência do interessado e recolhimento de
multa correspondente a 1/10 do salário mínimo da região.
§ 1.0 Será dispensado o despacho do
juiz, Be o registrando tiver menos de doze
anos de idade.
.§ 2. 0 Será dispensada de pagamento de
muIta a parte pobre (art. 30).
§ 3,0 O juiz somente deverá exigir justificação ou outra prova suficiente se suspeitar da falsidade da declaração.
,§ 4.° Os assentos de que trata este artigo serão lavrados no cartório do lugar da
tesidência do interessado. No mesmo cartório serão arquivadas as petições com os
despachos que mandarem lavrá-los.
§ 5.° Se o juiz não fixar prazo menor,
() oficial deverá lavrar o assento dentro em
cinco dias, sob pena de pagar multa correspondente· a um salário minimo da região.

Art. 47. Se () oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro,
·averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as parte.s prejudicadas
poderão queixar-se à autoridade judiciária,
a qual, ouvindo o acusado decidirá dentro
de cinco dias.
§ 1.0 Se for injusta a recusa ou injustificaõa a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá ímpor ao oficial
multa de um a dez salários minimos da
região, ordenando que, no prazo improrrogável de vinte e quatro horas, seu feito e
registro, a averbação, a anotação ou fornecida certidão, sob pena de prisão de cinco
a vinte dias.
§ 2.0 Os pedidos de certidão feitos por
via ;postal, telegráfica ou bancária serão
obrigatoriamente atendidos pelo oficial do
registro civil, satisfeitos os emolumentos
devidos, sob as .penas previstas no parágrafo anterior.
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Art. 48. Os juizes farão correção e fiscalização nos livros de registro, conforme
as normas da organização Judiciária.
Art. 49. Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, dentro dos prlme~
ros oito dias dos meses de janeiro, 31bnl,
julho e outubro de cada ano um mapa dos
nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos
no trimestre anterior.
§ 1.0 A Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística fornecerá m3ipas
para a execução dos disposto neste artigo,
podendo requisitar aos oficiais de registro
que façam as correções que forem necessárias.
§ 2.0 Os oficiais que, no prazo legaI, não
remeterem os mapas, incorrerão na multa
de um a cinco salários mínimos da região,
que será cobrada como divida ativa da
União, sem prejuÍZO da ação penal que no
caso couber.
CAPl'roLO IV
Do Nasdmento

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer
no território nacional deverá ser dado a
registro (Vetado), no lugar em que tiver
ocorrido o parto (Vetado), dentro do prazo
de quinze dias, ampliando-se até três meses para os lugares distantes mais de trinta
quilômetros da sede do cartório.
§ 1.° Os índios, enquanto não integrados não estão obrigados a inscrição do nascim:ento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos
índios.
§ 2.0 Os menores de vinte e um anos e
maiores de dezoito anos poderão, pessoalmente e isentos de muIta, requerer o registro de seu nascimento.
§ 3.0 l!: facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil
requerer, isentos de multa, a inscrição de
seu nascimento.
§ 4.° Aos brasileiros naseidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo,
ressalvadas as prescrições legais relativas
aos consulados.
Art. 51. Os nascimentos ocomdos a
'bordo, quando não registrados nos termos
do art. ~, deverão ser declarados· dentro
de cinco dias, a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino no respectivo cartório ou consulado.
Art. 52. São obrigados a fazer a declaração de nascimento:
1.0) o pai;
2.0) em falta ou impedimento do pai, a
mãe, sendo neste caso o prazo para decla.ração prorrogado por quarenta e cinco
dias;
3.°) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior e achando-se
presente;
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recém-nascido verificar a sua existência,
ou exigir atestado do médico ou parteira
que tiver assistido o parto, ou o testemunho de duas pessoas que não forem os pais
e tiverem visto o recém-nascido.

PROJETO DE LEI N.O 4.850, DE 1984
(Do Sr. Luiz sefair)
Dispõe sobre o papm.ento antecipa·

do das contas de água, lus e telefone.
(As Comissões de Constituição e Jus"
tiça, de COmunicação e de Defesa do
COnsumidor.)
O Congresso Nacional d~reta:
Art. 1.0 As contas de água, luz e telefone, quando pagas antes do vencimento, 80-·
frerão desconto igual a dez por cento de
seu valor.
Art. 2.0 As empresas concessionárias aáQ
obrigadas a apres·entar as contas de que
trata o artigo anterior, com prazo minlmo
de dez dias do vencimento.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na datlt
de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-lSe as disposições em;
contrário.
.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- LuJz Sefair.
J"ustilicação
As empresas concessionárias de servi!,lO.s

de água, luz e telefone costumam cobrar.
quando o usuário atrasa o pagam~to da
conta, uma multa igual a dez ;por cento do
valor. E Isto ocorre mesmo que haja apenas um dia de atraso.
Este projeto de lei oferece ao usuário (j
mesmo tratamento: quando pagar esBl13
contas, antecipadamente, terá direito a
igual desconto de 10% do valor total.
Estamos dando igual peso e medida a situações idênticas.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 19M.
- Luiz Sefair.
PROJETO DE LEI N.o 4.853, DE 1984
(Do Senado Federal)
Estabelece ab,atlmento nos preços de
derivados do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo próprio de
motoristas profissionais autônomos.
(As COmissões de COnstituição e Justiça, de Minas e Energia e de Transportes.)

4.°) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e
.p artelras que tiverem assistido o parto;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os preços de derivaõOg do petróleo e do álcool, adquirkIos para consumo
próprio por motoristas prOfissionais autân.:)inos, serão sempre 20% (vinte 'Por cento)
inferiores em relação aos fixados para os·
demais consumidores, quando o fornecimento for re'alizado por intermédio de cooperativas, sindicatos, ou quaisquer outras entidades capacitadas a realizar essa atividade.

5.° pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe;
6.° finalmente, as pessoas (Vetado) encarregadas da guarda do menor.

Parágrafo único. Os postos particulares
de revenda de derivados do petróleo poderão se integrar, atendida a conveniência de
cada um, à rede instituida no caput deste
artigo.

§ 1.0 Quando o oficial tiver motivo para
duvidar da declaração, poderá ir à casa do

Art. 2.0 O Conselho Nacional do Petróleo
definirá as normas necessárias ao cumpri-
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mento desta lei, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados de sua publicação.
Art. 3.° Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 4.° !Revogam-se .as dispoSições em
contrário.
Senado Federal, 28 de novembro de 1984.
-senador Moacyr DaJla, Presidente.
SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 13, DE 1980

Estabelece abatimento nos preços de
derivados do petróleo e do álcool, quando destinaifos ao consumo pl"Óprlo de
motoristas profissionais autônomos.
.Aipresentado pelo Senhor Senador Itamar
Franco.
Lido no expediente da SesBão de 13-3-80,
e publicado no DCN (seção TI) de 14-3-80.
DiBtribuído às Comissões de COnstituição
e Justiça, COmi.ssáo de Minas e Energia e
e de Finanças.
Em 23-3-83, e incluído em Ordem do Dia
o RQS n.o 246/83, de autoria do senhor Sa,.
nador Itamar Franco, lido em 10-3-83, de
desarquivamento do PLS n.O 013/80
Em 24-3-83, é aprovado o RQS n.O246/83,
de autoria do Senhor Senador Itamar Franco,lido em 10-3-83, de desarquivamentodo
projeto. A SSCOM.
Em 9-5-83. é lido os seguintes Pareceres:
N.o 344/83, da comisSão de Constituíção
e Justiça, relatado pejo. senhor senador
Cunha Lima pela, constitucionalidade e juridicidade do Projeto.
N.o 345/83, da COmissão de Minas e Energia relatado pelo Sr. Senador Afonso Camárgo, pela aprovação do Projeto com a
Emenda n.o 1-CME.
N.o 346/83 da CoznLssão de FInanças, relatado pelo Senhor senador severo Gomes,
pela ruprovação do Projeto com a Emenda
n.o 1-CME.
Em 9-5-83, aguardando inclusão em OI:dem do Dia.
Em 30-8-84, é incluido em Ordem do Dia,
discllilsão primeiro turno.
Em 11-9-84, é lido e ruprovado o RQS n,o
199/84, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, de inversão da Ordem do Dia.
Votação adiada por alta de quorum, permanecendo incluído em Ordem do Dia, em
fase de votação.
Em 18-9-84, é lido e aprovado o RQS n.O
206/84, de autoria do senhor senador Itamar Franco, de inversão da Ordem do Dia.
VQ:tação adiada <pOr faltJl. de quorum per·malJ,ecendo incluído em Ordem do Dia, em
fase de votação.
Em 19-9-84, é aprovado, com Emenda n.o
1-CME. A CR, para redigir a redação final
para o segundo turno regimental.
Em 25-9-84 é lido o Parecer n.O 533/84,
da Comissão 'de Redação,.,aguardando inclusão na Ordem do Dia.
Em 8-10-84, é lido o RQs n,o 204/84, de
autoria do senhor senador Virgillo Távora,
solicitando que a matéria seja submetida
a voto, ficando, em conseqüência, sobestada
a apreciação do Projeto, em virtude da inexistência de quorum para deliberação. A
SSCLS, incluído na Ordem do Dia, votação
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segundo turno, n08 termos do RQS n."
240/84.
Em 27-11-84, aprovada a redação do vencido.
A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM-n.O 431, de 28-11-84.
PROJETO DE LEI N.o 4.854, DE 1984.
'(Do Sr. Paulo Zarzur)
Aumenta o va,IQr do auxílio-funeral,
modificando dispositivo da Lei Orgâ-

nica da. Previdência SOciaL
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e
de Finanças.)
O Congresso Na.cional decreta:
Art. 1.0 O "caput" do art. 44 da Lei n.o
3.807, de 26 de àgosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência. Social - passa a viger
com a seguinte redação:
"Art. 44. O auxilio-funeral pela
morte do segurado ou de qualquer de
seus dependentes, em importância que
não excederá de três vezes o salário
minimo vigente, será devido ao executor
do funeral.

Art. 2.° Os_ e:tlcargos decorrentes desta
lei onerarão as fontes de receita previstas
no art. 69 da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto
de 1960.
Art.3.0 ESta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação .
É o auxílio-funeral um benefí~o que pouco onera a Previdência Social. O valor que
lhe é atrIbuido pelo art. 44 da Lei Orgânica
é de tão pouca monta - no máximo dois
valores de reférência - que chega a ser
ridiculo. Por outro lado, somente alcança
o funeral do segurado.
Para a maioria dos segurados da Previdência trata-se de um benefício de suma
importância e, por isso, merece ser revisto,
adaptando-o às condições atuais.
.
Consideramos absolutamente necessário
aumentar o valor máximo do 'auxilio-funeral, passando de duas vezes o valor de beneficio para três vezes o do salário mínimo.
Pretendemos também, atendendo a inúmeras sugestões de entidades representativas
da classe trabalhadora, torná-lo devido no
caso de morte de dependente do segurado.

A modificação se impõe e não resultará
em maiores encargos para a previdência.
Sala das Sessões, - Paulo Zarzur.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 3.807
DE 26 DE AGOSTO DE 1961}
Lei Orgânica da Previdência Social
TíTULO

m

Das Prestações
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CAPíTULO XII

Do Auxílio-Funeral
Art. 44. O auxílio-funeral, cuja· impor.
tância não excederá de 2 (duas) vezes l)
salário mínimo da sede do trabalho do .~
gurado, será devido ao executor do funeral.
Parágrafo único. se o executor for· de·
pendente do seguraJdO, :receberá o mãximo
previsto no artigo.
TtTUW IV

Do Custeio
CAP1TULO I

Das Fqntes de Receita.
Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuiçõeS:
I - dos lSegurados empregados, avulsos,
temporãrios e domésticoS, na base de 8%
(Oito por cento) do respectivo salário-decontribuição, nele integradas todas ll.S importâncias recebidas a. qualquer titulo;
II - dos segurados de que trata o § 2.0
dQ art. 22, em~ percentagem do respectivo
vencimento igual à que vigorar para o Ins·
tituto de Previdência e Assistência dos Bervidores do Estado, com (} acréscimo de 1%
(um por cento), para o custeio dos demais
benefícios a que fazem jus e de 2% (dois
por cento) para a assJstência patronal;
m - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem
na situação do art. 9.°, na base de 16%
(dezesseis por cento) do respectivo saláriode-contribuição;
IV - dos servidor~ de que trata o parágrafo único do art. 3.°, na base de 4% (quatro por cento) do ~ v o salário-decontribuição;
V - das empresas, em quantia igual à.
que for devida pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens II e
lU do 'art. 5.°, obedecida, qua.nto aos autônomos, a regra a eles pertinente;
VI - dos Estados e dos Municípios, em
quantia igual à que for devida pelos servidores ,de que trata -c;ri~em IV deste artigo;
VII - da União, ~em quantia destinada
a custear as despesas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS e do Instituto de Mministração Financeira (lia Previdênci.a e
Assistência SOCial - rAPAS, 'bem eomo a
cobrir eventuais insuficiências financeiras
verificadas na execução dM atividades a
cargo do Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social - SINPAS.
§ 1.0 A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por oc'asião do respectivo pagamento, no valor correspondente a
8% (oito por cento) da retribuição a ele
devida até o limite de seu salário de contribuição, de acordo com as normas previstas
no item I deste artigo.
§ 2.° Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salárlo-de-contribuição,
fica a empresa obrigada a recolher ao Instituto Nacional de PreviJdência SOCial a
contribuição de 8% (oito por cento) sobre
a diferença entreaq,ueles dois valores.
§ 3.0 Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma só
empresa, mais de uma vez, durante o mes-
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mo mês, corresIlQ;nilendo a.ssim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do seu saláriode-contribuigão, uma só vez. A contribuição de 8% (oito por cento) correspondente
ao excesso será recolhida integraJmente !lO
Instituto Nacional de Premência SOcial
pela empresa.
§ 4,° SObre o valor da remuneração de
que tratam os parágrafos anteriores não
flerá devida nenhuma outra das contribuições ;arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Previdência SOcial.
§ 5.° Equipar,am-se à empresa, para fins
de PrevidénciaSOcial, o trabalhador autônomo que remunerar serviços a ele prestado
por outro traba1hador autônomo, bem como
a cooperativa de trabalho e a sociedade
civil, de direito ou de fato, prest8Jdora de
serviços.
§ 6.° Equip.aramasea empresa, para fins
de previdêncià social, ao wabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade· civil, de
direito ou de fato, prestadora de serviços,
o empregador doméstico, bem como a missão diplomátic'a estrangeira no Brasil e o
membro desta missão, em relação aos empregados 8Jdmitidos a seu serviço.
PROJETO DE LEI N.o 4.855, IDE 1984
(Do

Sr. Borges da Silveira)

Dispõe sobre os reajustamentos das

amortizações devidas ao Sistema. Financeiro de Habitação.
(As ComiSsões de Constituição e Justiça, de Interior e de Finanças.)
O Congresso Nacional Decreta:
.Art. 1.0 As amortizações decorrentes de
contratos de financiamento oom o SIstema
Financeiro de Habitação, para aquisição ou
construção de casa própria, somente poderão ser reajustados até o mesmo percentual
de reajustamento da remuneração do mutuário, em seu valor líquido.
Parágrafo único. Considera-se como valor líquido o resultante do valor nominal da
remuneração deduzidas as quantias devidas
à previdência social e ao imposto de renda
retido na fonte.
Art: 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
.Airt. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Nem sempre o percentual de reajustamento das amortizações do SIstema Financeiro de Habitação apresenta-se correto,
ainda quando a elevação acompanhe os
mesmos indices do reajustamento do salário mínimo. ll: que não se leva em conta que
o mutuário, muitas das vezes, acaba tendo
um .aumento de salários ou de vencimentos
aquém daquela taxa.
ll: porque não se tem levado em conta a
mudança de faixa de incidência, tanto da
contribuição para a Previdência Social quanto para a retenção ,na fonte, do imposto sobre a renda. Muitas vezes o mutUário, que
antes pagava 8,5% para o liAPAS, pa.s.sa para a faixa de H1% e, da mesma forma, a sua
retenção na fonte, do imposto de renda, é
mais elevada.
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Esta proposição pretende que o percentual
de reajustamento das amortil1lações do SLstema Financeiro de Habitação acompanhe a
evolução do valor líquido da remuneração
pois é com esse valor que o mutuário terá
de cumprir suas obrigações. Acrescente-se,
ainda, que a voracidade fiscal do Governo
tem aumentado e, por via de conseqüência,
cada vez mais o assalariado recebe, líquido,
importância menor.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1984.
-

Borges da Silveira.
PROJETO DE LEI N.o 4.856, DE 1984
(Do Sr. Freitas Nobre)

Disciplina o direito de acesso do cidadão aos bancos de dados, oompatibiIizando o exercicio da Informática com
as liberdades.
(:Anexe-se ao Projeto de Lei N. 4.646,
de 1984, nos termos do Artigo 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.0 A informática, a teleinformática
e todos os processos modernos de comunicação com uso de computadores e seus componentes devem estar a serviço do cidadão
e da sociedade em critérios de cooperação
internacional, garantidos os direitos da personalidade, da privacidade, das Uberdades
públicas e individuais, assegurando-se o direito de acesso às informações pessoais existentes em bancos de dmos ou outros tipos
de concentração e estocagem de informes.
Art. 2.0 Nenhuma decisão da Justiça que
implique uma apreciação do comportamento
humano pode ter por fundamento um tratamento automatizado de informações dando uma definição do perfil ou da personalidade do acusado ou da parte no processo.
ParágrafO único - !Nenhuma decisão administrativa ou privada que implique uma
apreciação sobre um comportamento hum4no pode ter por fundamento único um tratamento automatizado de informações, dando uma definição do perfil ou da personalidade do acusado ou da parte no processo.
Art. 3.0 Toda pessoa tem o direito de conhel!er e de contestar as informações e os
ra<Jiocínios utilizados no tratamento automatizado cujos resultados lhe sejam desfavoráveis.
Art. 4.° São considerados nominais ou
pessoais as informaçóesque permitam, sob
qualquer forma, direta ou indiretamente,a
identificação de pessoas fisicas às quais elas
se apliquem, quer o ,tratamento seja eeftuado por uma pessoa fisica ou por uma pessoa
jurídica.
.Art. 5.° 1: denominado tratamento automatizado de informações nominais ou pessoais o conjunto de operações realizadas por
meios automáticos, relativos ,à coleta., registro, elaboração, modificação, conservação e
destinação dessas informações, assim como
o conjunto de operações da. mesma natureza que diga respeIto à exploração de arquivos ou bases de dados e notadamente, as
interconexões ou comparações, consultas ou
comunicações de informações pessoais.

Art. 6.° Fica instituida uma Comissão
iNIacional de Defesa e 'Preservação das ILiberdades na Informática ,a qual ficará encarregada de assegurar o respeito às disposições da presente lei, esclarecendo o público
e particularmente as pessoas interessadas a
respeito de seus direitos e obrigações, consul-
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tando-se e controlando as aplicações da informática nos tratamentos de informações
pessoais. A Comissão dispõe, para esse fim,
de um poder regulamentar, nos casos previstos na presente lei.
Art. 7.0 A Comissão Nacional de Defesa
e Preservação das Liberdades na fuformática tem uma autoridade administrativa independente. Ela é composta de nove membros nomeados por três anos, a saber:
- dois senadores e dois deputados eleitos, respectivamente, pelo senado e pela Câmara Federal.
- dois membros ou antigos membros do
Supremo Tribunal Federal;
- três pessoas designadas em razão de
seus conhecimentos especializados na matéria.
§ 1.0 A Comissão elege, entre seus membros, um Presidente e dois Vice-lPresidentes.
§ 2.° AJ COmissão elabora seu regimento
interno.
§ 3.° OCorrendo a vácância da Presidência ou de um membro d'a COmissão, o mandato de seu sucessor é limitado ao periodo
que lhe resta para cumprir.
§ 4.0 AJ condição de membro da~omissão
é incompativel com a de membro do governo e com o exercício das funções ou a participação em empresas que contribuam para
a fabricação de material utilizado em ínformática ou em telecomunicação ou ao fornecimento de serviços nessa área.
§ 5.° A comissão apreciará em cada caso
as incompatibilidades de que possam ser objeto seus membros.
§ 6.° Salvo no caso de demissão, as fun- '
ÇÕeB de membro só terminarão em caso de '
impedimento verificado pela Comissão, nas
condições que ela define.
Art. 8.° Um representante do governo,
designado pelo Presidente da Rrepública, terá assento junto à Comi&São como participante, sem direito de voto.
Parágrafo único - O representante do
governo pode, nos dez dias seguintes a uma.
dellberação, provocar o reexame da matéria, possibilitando uma segunda. decisão.
.Airt. 9.0 A COmissão pode solicitar aos·
presidentes do Supremo Tribunal Federal ou
do Tribunal Federal de Recursos a designação de um magistrado para os casos especialíssimos que sejam atribuídos à COmissão.
Art. 10 Os membros da Comissão estão
sujeitos ao segredo profissional por fatos,
atos ou informações de que tomaram conhecimento em razão- de suas funções, nas
condições previstas pela legislação penal e
civil.
Art. 11 No exercício de suas atribuições,
os membros da Comissão não recebem ordens ou instruções de nenhuma autoridade.
Os informatas chamados ·a dar informações à Comissão ou a testemunhar perante
ela ficam, por necessidade, dispensados da.
su~ obrigação de discreção.
Art. 12 A Comissão Nacional de iDefesa e
Preservação das T.J:berdades na Iinformática
exigirá que os ia"atamentos autom!Ltizados,
públicos ou privados de informações pessoais, sej,am efetuados conformeM disposições da presente lei.
Art.. 13 Com exceção dos casos em que
eles devem ser autorizados por lei, os tra-
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tamentosautomatlzados. de informações
tlnado à expedição de informações pes,soias
pessoais operados por conta do Estado Cic
entre o território nacion:aI e o estrangeiro,
um estabeleeime.nto público, de uma. coÍetisob quaiquer forma, mesmo quando ele é
vIdade territorial ou de ~pessoa jurídica
objeto de operações parcialmente efetuadas
de _direito privado gerindb senriço público,
18m território brasileiro a partir de operaaerao autorizados, se fOr essa a deliberação,
ções ~teriormente realizadas no exterior.
por ato tegulamentar tomado depois de pa§ 1.0 Qualquer modificação das indicarecer fimdamentado da Coml8são.
ções acima enumeradas ou qualquer supres0
§ 1.
se a manifestação da COmissão for
são de tratamentO terá que ser leva{la ao
de.stavorável, ela não pode ser divulgada seconhecimootoda COmissão.
não por decisão de dois terf(Q8 de seus mem§ 2.° Os pedidos de par~res rel~tivos
bros.
ao tratllJllento automatizado de informase no fim do prazo dedais meses renováçÕ'eS pes$oais que Interessam à segurança
veis uma só vem, o parecer da Comissão não
do Estado, à defesa e à segurança pública,
for divulgado, sua. manifestação será consl.;.
dependerão de manifestação do Judiciário
derads. favorável.
em processo siglloso através da Justiça Federal que poderá determinar ou não sua
. Art. 14 O tratamentoautomatlzado de
publicação.
infOrmações nomlnais efetuado por pessoas
que não as submetidas às disposições do arArt. 18. O ato regulamentar previsto
tigo 13, devem antes de Sua rea1lzaçãoobripara os tratam'entos disciplinados pelo art.
gar essas pessoas a. firmar uma. declaração
13 implica na denominação e finalidade do
junto 'à Comissão de Defesa. e Preservação
tratamento e noo serviÇ06 juntoaaS .quais
das Liberdades na. Informátiea.
se exerce o direita de a.cesro definido nesta
lei.
Parágrafo único - Esta declaração envolve o compromisso de que o tratamento saArt. 19. Para; o exercício da sua mls.são
tisfaz às exigências da lei, nço fqeando o
de controle a Comissão toma d'eCisões indimesmo exonerado de nenhuma de suas resviduais ou regulamentares nos cMOS preponsabilidades.
vistos pela presente lei, podendo por decisão particular, encarregar um ou vários de
Art. 15. Pa11L as categorias mais usuais
seus memb'rols, aBSistidos se for o caso, de
de tratamento de caráter público ou pliva!especialistas, de proceder a todo tratamento,
do que claramente não configurem atentado
verificações in loco, Informando-se das coà vida privada OUM liberdades, a COmissão
estll!belecerá e publieará normas simplificamunicações e documentos úteis à sua misdas, insptradas nas características referisão.
das no arUgo 17.
§ 1.0 A Coml8são editará, se necessário,
I ;1.0 iPataos tratamentos que corresponregulamentos-rpadroos com a finalidade de
velar pela segurança dos sistemas de tradem a essas normas, oomente uma declara~ão simplificada em conformidade a uma
tamento e em circunstâncias excepciOOla!s,
pode prescrever medidas de segurança podessas normas é entregue à COmissão. Salvo pOr uma decisão particular desta, 'O recidendo ir até a destTUição de suportes d'e inbo da declaração é fornecido no ato.
formações.
I 2.0 A partir da apresentação do reci§ 2.0 Pode a ComiSão expedir advertênbo, Q requerente pode imciar o tratamento,
cias e apresentar denúncia à Procuradoria
não ficando exonerado de nenhuma de suas
da República relativamente às infràçócs de
responsabilidades.
que 1Jenh~ conhecimento, na coilformidade
com a: legislação penaI.
Art. 16. A utilização do fichário nacional
de identificação daIS pessoas físicas cons§ 3.° A Comisão deverá assegurar que
tante inclusive dos arquivos da Reeel.ta Feas modalidades de exercício do direito de
deral, com o fim de ·realizar tratamentos
ll.cesso e de reaposta, na conformidade dos
'llOminais, somente será autorizada por dearts. 13 e 14 não entravem o livre exercicio
desse direito;
cisão de dois terços dos membros da Cômissão.
§ 4.° Cabe à Comisão receber reclamaArt. 17. No pedido de parecer da COmLsçõC$, petições e queilro.S.
são d'lWem constar o nome da pC$103. que
§ 5.° A COml8são d'lWerá manter-se infaz o pedido e da-quela que tem o poder de
formada das atividades industriais e dos
decidir da crIação ou do tra:tamento, se ela
serviÇOS
que concorrem para a implantareside no ~ OU no estrangeiro, indicando
ção da informática.
.
neste CRSQ seu procurador no Brasil; a) as
§ 6.0 . Os núnJ8tros, autoridades públicas,
caractlerísticas, a tinalidade 'El. se houver, a
deno~ação do tratamento; b)· o serviço
dirigentes de empresas públicas ou privadas, responsáveis de válios grupos ·'Proplieou os serviços encarregados de sua realizatários ou ,usuárioo de arquivos sobre pesção; c) o serviço junto ao qual lliEl exerce
SOaB, não po;dem se opor à ação da comis,.
o d1re1to de aoeeo· det1tlido nesta J.,tei, assim
são ou de. seUs membros, devendo adotar
como as medidas tomadlL!l para. fac.l.Htar o
-exercieio desse direito; d) as categorias de
toda.s as medidas úteis a fim· de facilitar
suas atividades.
, ~ que em razão de suas funções ou
de .suas neces1dades de serviço, têm. diretaArt. 20. A COmissão colocll'rá à disposim.ente acesso às informaÇões à!quivadas; e)
ção do publico a lista doo tratamentos de
.llS informações pessoais diratadas, sua oriinformação com as exigênciaa relativas a
gem 'e a duraçáQ de sua oonservac;ão, assim
cada um deles:
como seus destinatários ou categorias de
destina.táriOS habilitados a receber comua) a lei ou ato regulamentar de sua crian1c~ção dessas infol'Jt!ações; f) as co:tt1pa.ção oua data de sua declaração;
raçoes, as interconexoes e qualquer QUtra.
b) sua denomlnaçáQ e finalidade;
forma de relacionamento diesila8·1nformAçães, assim como sua cessão a terceiros' g)
fl) o serviçO junto ao qual é exercído o
as disposições tomadas para garantir sedireito de acesso prevJ/3lto nesta lei;
gurança dos tratanumtos e das informações
e a preservação !io sigilo protegido (\leia lei;'
d) as· categorias de informações peSSOais
h) deve JeSC1arecer se o tratani.ehto é deaarquivadlll9, assim como os 'destinatárias ou

.a:
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Qategorlas de destinatários habilltadosa
:receber comunicação dessas informaç~.
Parágrafo único. São colocados à disposição do público, nas condições fixadas por
decreto, as· decLsóes, pa.receres ou recomen":
dações da Comissão cujo conhecimento seja
útil para a aplicação ou a Interpretação da
presente lei.
Art. 21. A Comissão a.presentará cada
ano ao Presidente da República e ao LegIslllltivo um relatório que será publica:do no
Diário do Congresso relacionando os prooessos e métodos de trabalho seguidos pela
Comissão, contendo em anexo todas as in..;
formações sobre a organização da Comissão
e dos seUS serviços, visando fa.eilitat :as relações do público com esse órgão.
Art. 22. Por proposta ou após parecer
da COmissão, a transmissão entre o território nacional e o exterior, 5O'b qualquer
forma, de informações pessoais - objeto
de tratamentos automatizados regidos pelo
ant. 14 - poderá ser autorizada desde que
assim o decida pelo menos dois terços dos
seus membros.
Art. 23. 'S: proibida' a coleta de dados por
Meios fra.udulentos,. desleais ou ilícitos.
Art. 24. Qualquer pessoa fisica tem o
direito de se opor, por i'azócs legitimas, a;
que informações que lhe dizem respeito
constituam objeto de um tratamento informatizado.
.
Parágrafo único. Esse direito não $e
aplica aos tratamentos restritivamente dê-Bigoanas no ato regulamentar previsto no
art. 13.
Art. 25. As pessoas junto às quais as informações nominais são obtidaB devem ser
informadas do caráter obrigatório ou faculta:tlvo daA respostas, das conseqüências
para elas de uma resposta falsa das pes_
ooas físicas ou juridieas destinatárias das
informações, da exilStêneia de um direito
de acesso e de l"etifieação.
0
§ 1.
Quando ,tais informações são obtidas por meio de questionários deles devem
constar 'essas prescrições.
'
§ 2.° Essas disposições não seapllcam à
coleta de Informações necessárias à comprovação dM informações.
;Art. 26. Salvo disposições legais em contrário. as informações não,devem ser conservadas sob uma forma pessoa.l além dai
{IuTação preyIsta no pedido de. parecer ou
n·a declaraçao, a menos que sua conservação seja determinada ou autorizada pelSl
COmissão.
Art. 27. Qualquer pessoa dirigindo6u
realizando um. tra.tamento de informações
pesroa.is compromete-S'e, por isoo com 8S
~ envolvidas a tomar todas aS preca:u.çoes n'llCessálias, a fim de Preservar a segurança das informações e, PrillCipalmente,
impedir que elas sejam deformadas, danifi;cada:s ou comunicadas a. pessoas não autolizadas a recebê-las.
Art.. 2.8. Salvo tUsposiçóes Legisla:tlvas .~
contrano, somente o Judiciário e as autori.dades públicas' agindo dootro dos Iim1tes
de suasatlibuiçães legais - asshn como
com pal'ecer favorável {Ia Comissão Nac1cr'
nal ~ pessoas jUrídicas, gerindo um serviço. publico - podem Proceder ao tratamen"
to d~ informa~ões,nominais ou poosoalBq~e dIzem respeito as lnfraçÕ'elS, condenaçoes ou medidas de segul'ança.

Art. 29.. :I1J proibido colooar ou CO'IlBel'V'8.r
em mem6r:!'a informatii1lada,aalvo autor:!':'
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!Jação 'expressa no inte~essado, ,de dados
pessoais que direta ou indiretamente. revtJlem as origens raciais auas opiniões poUtícas, filosóficas, religio3as, ou sua filiação sindical.
Parágrafo único. As igrejas ou os agrupamentos de caráter religioso, filosófico,
político ou sindical, podem manter registro
de seus membros ou de seus correspondentes sob forma automatiza:d,a, não podendo
ser exercido nenhum controle contra eles.
Art. 30. O a:cesso ao arquivo eleitoral é
aberto em condições idênticas '003 candidatos 'e aos partidos políticos sob controle
das respeotivas comissões 'Cliretoras paTtidárlas.
Art. 31. As disposições dos arts. 22, 28 e
29 não se aplicam às informações pessoais
tratadas pelos órgãos de imprensa, rádio e
televisão nos limites das leis que os regem
e no exercício da liberdade de informação.
Art. 32. Qualquer pessoa, identificaD;do..se tem o direito de inte~elar os servIÇOS
ou organismos encarregados de realizar
tmtamentos automatizados, cuja lista é
acessíV'el ao público na conformidade do
'art. 20, com o objetivo de saber se esses
tratamentos contêm informaçõe,s pessoais
que a interessam e se for o caso, de receber resposta ou eselarecimento.
Art. 33. O titular do direito de acesso
pode obter esclarecimento sobre as informações que lhe dizem respeito. O esclarecImento, 'em lingua~m clara, deve estar de
acordo com o conteúdo dos arquivos,.
Uma cópia é entregue ao titular do direito de ,acesso que faz o pedido.
§ 1.0 A Comtssão no caso lem que o responsável pelo arquivo se recuse atender o
requerido, poderá fixar prazo para a resposta ou negar o pedido quando manifestadamente abusivo pelo .seu earáter rep'etitivo ou sistemático.
§ 2.° Quando houver risco de sonegação
ou desaparecimento de infrmaçóe'3 o pedido pode 'ser feito ao juiz competente para.
que sejam tomadas medidas que evitem
essa sonegação ou esse desapar'eciID'ento.
Art. 34. O titular do direito de acesso
pod'e 'exigir que sej 31m re'tificadas, completadas, escl'arecidas, 'atuaJiza:das ou canceladas S8' informações que lhe conc,ernem e
que sejam inexatas, incompletas, equivocas, ultrapassadas ou cuja eoleta ou utilíza'ção seja obj'eto de uma divulgação ou
comunicação proibida.
§ 1.0 Quando o interesado formular o
pedido, o serviÇO ou organismo correspondente deve entregar, gratuitam€nte, cópia
do registro com sua ,alteração.
.§ 2.0 Em caso de contestação, o ônus da
prova é de responsabilidade do serviÇO junto 'ao qual é 'exercido o direito de ae8SS0, a
não ser quando verifica-se que as informações contestadas fonam comunicadas 'Pela
pessoa interessada ou com o seu a:cordo.
§ 3.0 Quando o titular do direito de
acesso obtém uma modificação no registro de arquivo, a taxa que houver pago lhe
será r,eembolsada.

Art. 350. Um fichário de pe8SlOas -deve ser

eompletado ou corrigido mesmo de ofício,
quando o organismo que o detém toma conhecim'8l1to da ineXl1ltidão ou do caráter
incompleto de uma informação pessoal ali
cantida.
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Llrt. 36. Se uma informação foi translmtida a terceiro, sua retificação ou seu
eancelamento deve ser notificado à pessoa
que foi mal informada.
Art. 37. No que diz respeito aos tratamentos qUe interessam à segurança do Estado. à def'esa e à segurança pública, o pedido é endereçado à COmissão que designa
um de seus membros para encarreg~-se
das investigações e proceder às modiflcações necessárias.
Art. 33. Quando o exercício do direito
de acesso se aplica à informação de caráter
médico essa não pode ser comunicada ao
interessado senão por intermédio de um
médico que 'ele designe para esse fim.
Art. 39. Será punido com seis meses a
três anos de prisão e multa de 10 a 100 salários mínimos, ou de uma desst18 penas
somente quem proceder ou fizer proceder
tratamentos automatizados de informações
pessoais, sem 'a obediência a:os preceitos
desta lei.
Parágrafo único. O Judiciário poderá
à,etermtnar a publicação do julgamento integral ou resumidamente, em um ou vários
jO'I'Uais, ou por outros meios de comunicação nas condições que determinará ea expensas do condenado.
Art. 40. Será punido com ,a prisão de
um ,a cinco anos e de uma multa de 20 3;
200 salários mínimos ou de um3; dessas Ilenas somente', quem registra,r ou fazea: registrar, conservar ou fazer conservar informações pessoais violando disposições desta
lei.
Parágrafo único. O Judiciário poderá
.determinar a publicação do julgamento, integral ou resumidamente em um ou vários
jornai.'> 011 por outros meios de divulgação
nas condições que determinará c' a expensas
do condenado.
Art. 41. Será pun~dl() com dois a s,eis
meses de prisão e uma multa de lO a 100
salários mínimos, ou de uma dess'as penas
somente, quem tendo recolhido por oca,sião
de s'eu arquivamento, de sua classifica{ffão,
,de sua transmissão ou de qualquetr outra
forma de tratamento, informações pessoais
cuj.a divulgação teria por efeito atentar
contra a reputa'ção ou a consideraçãO- da
pessoa oua intimidade da sua vída priv,ada,
tenha, sem autorização do interessado, dolosa:mente lev,MIo essas informações ao conhecimento de uma pessoa que não tenha.
qualificação para recebê-las na conformidade das diSJXlsições desta lei ou de outras
disposíções legais.
P,arágrafo único. Será punido com uma
multa de 10 a 100 salários mínimos quem
tenha, por imprudência ou negligência, divulgado ou perm~tido divulgaT infonnações
dessa natureza.
Art. 42. Será punido com um a cinco
anos de prisão e' uma milita de 20 a 200
s.alários mínimos qu.em, sendo detentor de
informações pessoais por ocasião de seu arquivamento, de sua clalSSificação, de sua
transmissão ou de' qualquer outra forro,a de
tratamento as tenha desvi'ado de' sua finalIdade, tal como ela: é d'efinida nesta lei e
outras disposições legais, ou nas declarações
f'e~tas em cumprimento à legislação vigente,.
Art. 43. .As disposições Il'elwtivas à coleta, arquivamento o' conservação das informações pessoais, são aplicáV!€is igualmente
aos 'arquivoo não automatizados ou mecanográficos.
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§ 1.0 Qualquer pessoa, identificando-se,
tem o direito de interpeIar os serviços ou
organismos que estão de pOBre dos arquivos
para saber se os mesmos contêm informações de seu mteresse pessoal. O titul'ar do
direito de ac€SSQ pode obter, se o ct-ese'jar, a
comunicação dessas informações, podendo
exigir qUe seja feita ,a: aplicação do a,rt. 34
da prese'!lIte l'ei relativamente :ao dtreito
de retificação. As disposições dos artigos 350,
36, 37e 38, são igualmente aplicadas. A
Comissão regulamentará as condições do
e:léercIcio do direito de 'a~esso e de retifieação.

-§ 2.° A Corni&são Nacional de De,fesa e
Prese'I'v,ação das Lioondades na Informática
proporá ao governo outEas disposições relativas ao a:rquivo ou a categorias de arquivos não automatizados ou: mecanográficos que apresen,tem, por eles próprios ou
pela combinação de seu emprego com um
arq.!Üvo informatizado, perigo quan,to à proteça<> à,as liberdades.

Airt. 44. As despesas deoorrentes da
a:plicação desta lei enqua.c1l'am-se nas despesas 'normais da S!ecreltaria de Estado da
Informátioa.
Parágrafo único. Decorrendo previsão de
despesas extras, o governo somente aplic!lil'á
as disposições desta lei que dependalIl1 desses recursos após a destinação, 3; seu critério, das v'erbas que forem, <necessárias.
Art. 45. Esta lei entrará e,m vigor no
prazo de dois llinos, devendo o Executivo
aplicá-la de imediato no que for exeqüivel
sem comprometimento orçamentário.
.Justificação
O cidadão e a sociedade não podem ficar
à mercê de toda uma estrutura linformatizada, sem al'lticular os meios de defesa de sua
pr6pria; priv,acidade.

O problema assume aspectos sociais, econômicos e políticos sem conta e o legislador não pode agu3ll"dar o fato oonau:mado,
deixando que o pl'ejuizo eas lesões se proceasem sem: a ,devida limitação legal.

O presente projeto é fIl'Uto de ~tUdo e de
lliproveitamonto da legislação já em vigênda em vários paises, merecendo destacar a
f,rancesa, rempre a m,als preocupada com. a.
defesa dos direitos humanos e da: comunidade, por cQIIlSeqüência.
As condições as:pecial.ís.simas do Brasil,
com a adoção da reserva. de mercado em
def,esa de sua competividade internaclons.l
na área da indústtria da informá.tica e dos
seus serviços, bem como da própria; preseTvação da soberania da nação, im~õe uma
legislação adequada não só à contingência
de pais <to terceiro mundo ou em. ViM de
des,envolvimento, mas< tanJJbém face ao neceasário ajuslJe à SU~ estrutura social di,,'ersificada e à sua condição geográfica: continental.

O presente projeto é apenas um passo
para que os ilustres ,coleg;as de Parlamento
possam, retifica'lldo-o €' 3IPerfeiçoa;ndo-o,
d3ll" ao pa:is uma legislação atualiza'Cla e di<nâmica num. setor de profundo cOllllPrometim'lmto com as liberdades pública.s e individuais. - Freitas Nobre.
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PROJETO DE LEI N.o 4.857, DE 1984
(Do Sr. Júlio Costamilam)
Dá. nova redação ao item I do art.
473 da Consolidação d'lS Leis do Trabalho, aumentando para 5 dias o período de ausência justificada do empregado ao serviço.

(As Comhssõesdte Constituição e Justiça, Trabalho e Legislação Sodal e· de
Finanças) •
O Congreso Nacional decreta:
Art. 1.0 O item, I do art. 473 da Consolidação das Leis do Tmbalho,aprovada pelo
Decreto-lei n.o 5.4õ2, de 1.0 de maio de 1943,
pas.sa a vigorar com, a seguinte redação:
"Art. 473
.
I - :até 5 (cinoo) dias oonse<:utivos, em
-caso de falecimento do cônjuge, ascendente,
d8lsce'ndente, i;rmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência
econômica."

Art. 2.0 Esta loei entra em vigor n,a, data
de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Não tem qualquer sentido o prazo de 2
,dias fixaido pela CLT par·a que o empregado,
sem prejuizo do salá:rio, possa deixar de
comparecer ao s'81rviço ·em caso de faledmento do .cônjuge, ascendente, delScendente,
irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econômica.
Esse temPo é bastante' curto e humana;;;i'tente impossivel de ser cumprido por ·alguém, principalmente ocorrendo a hipótese
de o empregado ter de .se locomover para
ponto distante· do seu local de trabalho.
Não bastasse esse aspe·cto, há que se salientar que os professore's forllim exce'Pciona:dos dessa norma, podendo a ausência
justificada se prolongar por até 1} dias pelos mesmos motivos (CLT, ,art. 320, § 3.°).
No âmbito do serviço público, esse tempo
está lintitado a. oito dias, sem qualquer dedução de vencimentos, vamagens e tempo
de serviço (art. 153, item lI, da Lei n.o
1.711, de 28 de outubro de 1952).
OoO:no se vê, a diferenciação é odiosa, estabelece'l1do-se mesmo uma nítida violação
do preceito constitucional que illlJ;lõe igualdaide de trllitamento e condições entre o
la,oor braça.l, intelectual ou técnico.
Dai a razão do prese'11te projeto de lei
que oÚcr:eceffios à douta COIllsideração dos
membros do Congresso Nacional.
.sala das SMsÕes, 29 de novembro de 1984.
- Júlio Costamilan.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISS6ES PERMANENTES

Consolidação das Leis ,do Trabalho (aprovalda pelo Decre·to-lei n.O 5A52, de 1.0 de
maio de· 1943)

...........................................
TíTULO IV

Do Contrato Individual de Tra.balho

....................................... ....
'

CAPíTUW IV
Da Suspensão e da Interrupção

Art. 473. O empregado poderá deixar de
compare'cer ao serviço sem prejuízo do salá:rio:
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em
caso de falecimento do cônjuge·, lliScendente,
desc.endente, irmão ou pe8Soa que, declarada. ,em sua CllJrteira de Trabalho e ;previdência Social, viva sob sua dependência econômica;
TI - até 3 (três) dilliS consecutivos, em
vtrtude de casamento;
lI! - por um dia, em caso de nascimento
de filho, no decorr,er da prime1ra semana;
:DV - por um dia, em cada 12 (doze)
meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprov<3!àa:;
iT - até 2 (dois) dias consecutivos ou
não, para o fim de se alista;r eleitor, nos
termos da lei r8lSpectiva;
VI - no pe'ríodo de tempo em que tiver
de cum;prir as exigências do Secr:viÇO Militar
referidas na letra e do art. 65 da Lei n.o
4.376, de 17 de agosto de 1964 (Lei do S:erviço .Militar).
~RC)JETO

DE LEI N.o 4.858, DE 1984
Sr. Moacir Franco)
Obriga. as méd'ias e grande,s empresas que anunciam através de radiodifusão a manterem, nos respectívos setores de propaganda, }leIo menos um
bacharel em Comunicação Social.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Comunicação e de Trabalho e
Legislação Social.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As médias e grandes empresas
que veiculam anúncios através de radiodifusão são obrigadas a manter, nos respectivos setores de propaganda:, pelo menos um
bacharel em Comunicação Social.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se à.s 'empresas que contem, no mínimo 50 (cinqüenta) empregados.
(Do

Art. 2.0 A inobservância da obrigatoriedade referida no art. 1.0 acarretará à em:presa infratora multa equivalente a 100
(cem) valores de referência regionais e, na
reincidência. 8U8]Jensão por 15 (quinze) dias
de suas atividades.
Art. 3.0 A presente Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições. em
contrário.
Justificação
A classe dos jornalistas ou comunicadores
sociais é uma das que mais sofl"€ as conseqüências da conoorrência no mercado de
trabalho. As Faculdades de Comunicação
diplomam centenas de estudantes-ano, que
ficam, peao menos no início da vida profissional, frustrados, desencantados coma
profissão que abraçaram ante a carêncla da
mão-àe-obra, ocupa:da, em sua grande
maiCll'ia, por elementos nãO-formados.
2. O propósito do proj eto, entretanto, não
é tirar os não-graduados do seu emprego,
mas ampliar a oportunidade laborativa dos
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bacharéis em comunicação, minoraniio-lhes
a angústia ante (} espectro do desemprego.
Esperamos il'eceba a proposição o &])oio
dos nobres Colegas de Parlamento, ;para
transformá-la ·em lei oportuna, justa e de
elevaido cunho social.
Sala das Sessões
de
de 1984.
- Moacir Franco.
PROJETO DE LEI N.o 4.859, DE 1984
(Do Sr. Moacir Franco)
Altera o sistema de cobrança de
custas judiciais.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 19 da Lei n. o 5.869, de 11
·de janeiro de 1973, :passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 19. As custas judiciais s'erão
pagas após sentença pelo vencido na
ação, ressalvadas ·as disposições concernentes à justiça gratuita."
Art. 2.0 Esta Lei .entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Muito se tem falado contra o alto custo
da Justiça !c de sua morosidade, :porém nada se tem feito pa·ra que este problema tenha uma solução.
O governo não pode abrir mão de tal
receita e (} seu reajuste anual causa um
grandé impacto ti. quem procurar a Justiça
para def·ender seus direitos.
O pagamento de custas ao final do processo, como ora se propõe, objetiva permitir {} ajuizamento de causas e seu andamento sem que a parte seja obrigada a.
custosos dispêndios,as vezes insuportáveis,
'Para v·er seu direito deferido.
Sala das Sessões,
de
de 1984.
- Moacir Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISS6ES PERMANENTES
LEI N.o 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil já.
com as Emendas da Lei n.O 5.925, de
0
1. -ltl-73.
O Presidente da República.
Faço sab8lr que o Congresso Nacional decreta eeu sanciono a seguinte Lei:
L:DVRO I
Do Processo d'e Conhecimento
TíTULO I!
Das Partes e dos Procuradores

CAPíTULO iII
Dos Deveres das Partes e dos
Seus Procuradores
SEÇAO l i

Das Despesas e daG: Muitas
Art. 19. Salvo as di8pOSiçõcs concernenrtes à justiça gratuita, cabe à.s ;pa:rtes' prover as despesas dos 'atos que il'ealizam ou
requerem no processo antecipando-lhes (}o
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pagamento desde o início até sentenQa final; e bem ,ainda, na execuQão, até a plena
satlsfaQão do direito 'Cieclarado pela sentença.

I 1.° O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.
§ 2.0 Compete ao autor ad1antar .as despesas relativas a atos, cujareaill.zação o
juiz dete'l'JIlinar de ofício ou a requerimento
do Ministério Público.

PROJETO DE LEI N.o 4.860, DE 1984
-(Do Sr. Humberto SOuto)

Altera a Lei n.o 5.540, de 28 de no·
vembro de 1008, a fim de inseril'-Ihe
novas disposições sobre o concurso vestibular.

(As C01IÜ8sóes de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Economia, Indústria e Comércio.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O W"t. 21 da Lei n.o 5.540, de
28 de novembro de 1968, que "fixa normas

de organização e funcionamento do ensino
superior", passa a vigorar acrereido do seguinte § 2.°, passando o atual parágrafo
único a constituir o § 1.°:
"Art. 21.
§

1.0

..
...........................•...

§ 2.° Nas instituições oficialB, o concurso vestibular realizar-se-á em duas
etapas, obedecidas as seguintes disposlções:

I - na primeita, disputada pelos
candidatos que comprovarem, no ato
da inscrição, ronda famili:a.r mensal máxima de 5 (cinco) salários minimos, seIrão preenchidas até 50% (cinqüenta por
cento) das vagas existentes em cada
curso;

II - na segunda, aberta a todos os
candidatos, independentemente ide limite de renda, serão preenchidas as
vagas remanescentes."
Art. 2.° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 180 (cento
e Oitenta) dl:as, a· contar de sua publicação.
Art. 3.° Esta Lei entra 16m vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Uma das mai0r'6s distorções do ensino
brM1Ieiro consiste na gratuidlud.e do ensino
superior para os qU'6 podem pag!tr, enquanto OiS trabalhadores, geralmente detentores
de escassas rendas, são obrigados a arcar
COm o ele~ado ônus ecIuc'acional
Aliás, o compronússo educacional do Estado limita-se ,ao ensino de 1.0 grau, na
faixa etária de 7 a 14 anos. Entretanto, a
centr.allzação administrativa e tributária
vem impedindo o cumprimento do dispositivo constitucional pelos municípios, ensejando, em contl"apartida, A gratu~dade do
ensino superior.
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A explosão do censino superior iniciou-se
na década. de ses&enta, concomitantemente
com a supervalorização do diploma universitárto, independentemente da finalidade a
que se destine.
Contrariando o dispositivo legal que recomenda a integração universitária (Lei n.o
5.540, de 1968, art. 8.°), a expansão do ensino superior deu-ae através da proliferação indiscrimInada de estabelecimentos isolados, principalmente a partir de 1968,
transformando-se eles, de exceção legal, em
autêntica regra geral
De acordo com o Ministério da Educação
e Cultura, em 1982 havia no Pais 879 instituições de ensino superior, das quais 265
eram públicas e 614 privadas. Desse total,
761 eram estabelecimentos ~solados e apenas 67 universidades.
A retração do poder público do processo
educacional - fenômeno observado principalmente no eD8ino superior - tornou a
educação, em muitos casos, um negócio extremamente lucrativo, e seguiria indefinidamente nesta situaQão se a atual crise econômico-financeira não provocasse a queda
do poder aquisitivo da classe média.
A dificuldade, ou até mesmo impossibilidade, de atendimento das contraprestações
educacionais veio demOIlStrar-nos a inviabilidade de um pais subdesenvolvido promover o desenvolvimento do ensino através
da iniciativa privada.
COmo não poderia deixar de ser, as vagas
nas instituições oficiais - onde o ensino é
melhor e ma;lsexigente - são preenchidas
pelos candidatos de maior poder 'aquisitivo,
pois são eles que sealimenbam melhor, frequentam as melhores escolas do ensino fundamental ou até mesmo os famosos "cursi.
nhos"; possuem mais favorável ambiente
sócio-econômico-cultural e, conseqüentemente, maiores pos;sibilidadces de aprovação
no vestibular.
Ocorre que a gmnde missão sodal do Esta!l0 cpnsiste exatameI}te em :;iudar os que
nao têm, e este prinCIpio esta inserido na
Constituição, art. 177, "fine" onde se verifica que a participação da União no processo educacional é supletiva e se estende
a todo o território nacional "nos estritos
limites das deficiências locais".
Ora, se no tocante às unidad'6s feder.a.das
a particIpação do Governo Federal é assistencial, imagine-se com referência ao indivíduo ...
Desde há muito o slstem"" educacional
brasileiro vem sendo criticado por propiciar educação gratuita aos ricos, obrigando ,as classes mais desfavorecidas :a apelar
para o ensino pago e - o que é pior - de
qual1datrie inferior, na maioria dos casos.

P,arece-nos que a melhor maneira d'll elimInar-se o caráter elitista que sobrepatra
n-essas instituições é instituir a. seleção econômIca ao lado da intelectual, conforme
estamos preconizando através do anexo projeto de lei.
Assim, propomos :a comprovação de renda familiar máxima, no caso de cinco salários mínimos mensais, para o candidato
ao exame vestibular, por ooasião da. inscrição.
Neste caso, serão admitidos, prioritariamente, somente os alunOS habilitados e carentes, ficando os igualmente habilitados,
mas de poder aquisitivo mais elevado, para
seleQão posterior.

Dezembro de 1984

Procedendo dessa maneira, ilStaremos promovendo, simultaneamente, as funções educativa e assistencial do Estado, ambas inerentes às suas altas finalidades.
Sala das Sessões, - Humberto Souto.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.o 5.540,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e fun-

cionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média, e dá
outras providências.
CAPíTULO I
Do ensino superior

Art. 21. O concurso vestibular, referido
na letra "a" do m. 17, abrangerá OS c0nhecimentos comuns às divers1l8 fonnas
de educação do segundo grau, sem ultrapassar este nível de complexidade rpara
avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos
superiores.
Parágrafo único. Dentro do prazo de
três anos, a contar da .vigência desba Lei,
o concurso vestibular será idêntico, 16m seu
conteúdo, para todos os cursos ou áreas de
conhecimentos afins, e unificado, em sua
execução, na mesma universidade ou federação de escolas, ou no mesmo estabelecimento isolado de organização pluricurricular, Ide acordo com os estatutos e regimentos.

moJETO DE Im N.O 4.861, DE
(Do sr. Valmor Giavarina)

1984

Declara ferilUlo nacional o dia 1.0 de
outubro.

(A COmissão de Constituição e Justiça.)1
O Congresso N'!lcional decreta:
Airt. 1.° :m declarado feriado nacional a
data de 1.0 de outubro, quando se comemora
o Dia do Vereador.
Art. 2.0 :Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° !Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Lei Federal n.o 7.212, de 20 de julho de
1984, instituiu a data de 1.0 de outubro como
o Dia Na1lional do Vereador. FoI uma justa
homenagem ao edil que é, inegavelmente, o
símbolo da mais autêntica e legitima vontade democrática de cada cidadão. O vereador
é a base fundamental da politica lbra.s1leira' visto que é ele quem mantém o contato
direto com a comunidade e dela recolhe os
anseios e as aspIrações.
A instituição de feriado nacional, tal como consta deste projeto, será inclusive uma
maneira elegante de prestigiar todos os Vereadores comI() reconhecimento pelos relevantes serviços por eles prestados a toda. a
sociedade.
Para elaborar esta proposição baseei-me
em indicação do nobre Vereador Azarias
Joaquim da Rosa, unanimemente aprovada
pela Oâmara Municipal de Faxinal, no Estado do Paraná.
Sala das sessões. - Valmor G:la.varina..
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS6ES PERMANENTES

lJEI N.o 7.2,12,
iD!E 2O iDlI!l JlJLHO [)IE 1984
Institui o dia. 1.° de outubro como o
"Dia. Nacional do Vereador'.

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da República, nos termos do § 2.° do art. 59 da Constituição Federal, sancionou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 5.0
do art. 51} da constituição Federal, promulgo
a seguinte Lei:
Art. 1.0 lt: o dia 1.° de outubro instituído
como o ''!Dia Nacional do Vereador".
Parágrafo único. NeSse dia, as Câmaras
e Prefeituras Municipais poderão promover
iniciativas que comemorem a efeméride.
Art. 2.° IEsta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.° !Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 20 de julho de 1984. senador Moacyr DaUa, Presidente.
ImOJETO iDE LEI N.O 4.862, DE 1984
(Do Sr. 'Luiz sefair)
iAutorim (} Poder Executivo a criar
Faculdades do Trabalho e dá outras
providências.
<As Comissões de Constituição e Justiça, de lEducação e OUltura e de Finanças.).
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a promover os estudos necessários para
a. criação de Faculdades do Trobalho, cOm o
aproveitamento das atividades que hoje são
deferidas ao Serviço Nacional de Aprendir;mgem Industrial - SiElNAlI, e ao serviço
Nacional de Aprendizagem COmercial 8ElN'.AC.

.A:rt. 2.0 .As Faculdades do Trabalho serão
instaladas nas localidades onde, atualmente, j á existam serviços prestados pelo smN\A[

e BIElN'.AC.
Art. 3.° Fica o Poder EJrecutivo autorizado a utilizar recursos previstos pelo
Decreto-lei n,o 1.940, de 25 de maio de 1982
- lilIINaoaIAL, para a instalação e o funcionamento das Faculdades do TrabalhO.
:Art. 4.° íEsta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5.0 !Revogam-se as disposições em
rontrário.
Justificação

:Este projeto de lei pretende utilizar os
aerviços atualmente prestados pelo SlElN'iAI
e SElNAIO. para instituir as Faculdades do
Trabalho. J!: antiga reivindicação de toda a
classe trabalhadora e que, quando concretizada, produzirá frutos de excelente qualidade.
Tanto o SENI.AJ: quanto o smN'AO possuem
excelentes professores e ótimas instalações,
realizando um trabalho verdadeiramente
meritório na formação profissional. Acredito que, se reunidos, e contando com o apoio
governamental, de forma decidida, poderemos criar as Faculdades do Trabalho. E,
com elas, pre·parar profisSionais do mais alto gabarito para o desempenho de- importantesfunçõcs.
.

Precisamos deixar de lado a idéia elitista
de que somente devem existir Faculdade de
DIreito, de Medicina, de Engenharia, etc.
Por que não uma Faculdade de Trabalho?
Acaso o trabalhador não pode ter o título
de Doutor e os privilégios e regalias dessa
formação profissional?
Espero merecer o apoio incondicional de
todos os nobres Congressistas para que possam ser instaladas, em breve tempo, as Faculda.des do Trabalho.
sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
- Luiz Sefair.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DEeRETO-LEI N.o 1.940
DE 25 DE MAIO DE 1982

Institui contribuição social, cria o
Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do
art. 55, e tendo em vista o disposto no § 2.0
do art. 21 da Constituição,
Decreta:
Art. 1.0 É instituída, na forma prevista
neste Decreto-lei, contribuição social, destinada a custear investimentos de caráter
assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor.
§ 1.° A contribuição social de que trata
este artigo será de 0,5% (meio por cento), e
incidirá sobre- a receita bruta das empresas
públicas e privadas que realizam venda de
mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 2.° Para as empresas públicas e privadas que realizam exclusivamente venda de
serviços a contribuição será de 5% (cinco
por cento) e incidirá sobre o valor do imposto de renda devido, ou romo se devido
fosse.
§ 3.0 A contribuição não incidirá IlObre
a venda de mercadorias ou serviços destinados ao exterior, nas condições estabelecidas em Portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 2.° A arrecadação da contribuição
será feita pelo Banco do Brasil S.A. e pela
Oalxia Econômica Federal e seus agentes,
na forma disciplimlida em portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 3.° É criado o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, destinado a.
dar apoio financeiro a program-as e proj etos de caráter assistencial relacionados com
alimentação, habitação 'POpular, saúde,
.educação e amparo ao pequeno agricultor.
Art. 4.0 Oons-tituem recursos do FINSOCIAL:
I - o produto da arrecadação da. contribuição instituída pelo art. 1.0 deste Decreto-lei;
rI - recursos de dotações orçamentárias
da União;
TIl - retornos de suas aplicações;
IV - outros recursos de origem interna
ou externa compreendendo repasses e financiamentos.
Art. 5.0 o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SOcial (BNDES).
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§ 1.0 Sem prejuízo de sua subordinação
técnica à autoridade monetária, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
SOcial fica vinculado administrativamente à
Secretaria de Planejamento da Presidência
da Repáblica (SEPLAN).
§ 2.0 O Ministro-Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
e o Ministro da Indústria e do comércio
adotarão as providências necessárias ao
cumprimento do disposto neste ·artigo, no
prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 6.° O Fundo de Investimento Social
- FINSOCIAL, será ·administrado pelo
Banco Nacional de 'Desenvolvimento Econômico e SOCial (BNDES), que aplicará os recursos disponíveis em programas e projetos
elaborados segundo diretrizes estabelecidas
$leIo Presidente da República.
Parágrafo único. A execução desses
programas e projetos dependerá de -aprovação do Presidente da República.
Art. 7.° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá
efeitos a partir de 1.0 de junho de 1982.
Brasília, 25 de maio de 1982; 161.° da Independência e 94.° da República. - JOAO
FIGUEIREDO - Emane Galvêas - João
Oamilo PetlJU!. -

Delf"Im Netto.

iI.'lROJETO DE LEI N.o 4.863, DE 1!}84
(Do

Sr. Luiz Sefair)

Extingue 11 obrigatoriedade de o empregador readmitir empregado afastado
para a. prestação de serviço militar
obrigatório.
(As Comissões de Constituição e Justiça, e de Tr:libalho e Legislação Social).
O Congresso NaciOlIlal decreta:

Art. 1.0 O caput do 00. 472 e o § 1.0 do
art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.41>2,
de 1.° de maio de 1943, passam '!li vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências de encargo público, que não Si prestação do
serviçO militar obrigatórto, não constituirá motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por par-te
do empregador.

.......................................
Ai"t. 183. .

.

§ 1.0 O empregado poderá suspender
a prestação doo serviços ou rescindir o
contrato de ta'abalho qUaJlldo tiVCT de
de.sem.peI1haJl' obrigações legais, que não
a prestação do serviço militlllr obrigatório, incompatí"i'eis COllli a contl:nuação
do serviço."
Art. 2.° Esta lei entra em vigor na dUita
de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.
J'ustifi caA1ão
A Consolidação das Leis do Trabalho, editada dUI'M1te a Segunda Guerra Mundial,
preocupou-;se com a prestação do ;serviço
miJ.itar obrigatório e prescreveu normas que
garantiam, ao convocado, a. volta ao -trabalho.
Hoje, todavia, a realidade é bem. outra.
Temos um enor:me número de pessoas necessitando trabalhar, principalmente jo-
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vens na, faixa de 16 aos 1i/lianos. Porém,
'POUCOS são os empregadores que se arriscam a admiti-los pois, quando convocados
para o .seTVlço mdlita:r, terão o contr.ato de
trabalho suspenso. E terão gaxantido o seu
emprego, até trinta dias após a baixa.
Com 1sso, o patrão é obrigado a admitir
um outro emprega,dopa11a sub.stituir {} que
foi convocado pelas Forças Aniliadas. E,
obviamente, terá de despedir esse substituto
quando o antigo emu:>regado retoroar à vida
civil. AiSsim, o que par,ece justo para um o convocado - apresenta-se tenrivelmente
injusto par,a o outro ..:... o substituto.
A CLT, quando de sua edição, teve a intenção meritória de ga.rant1r o empregado;
-porém, ho}e, as disposições do llJrt. -472 e
483 prejudicam e'Ilormente o menor que necessita tr:abalhar e que, não o podendo fazer. acaba ingressando na estrada fácil dos
vIcios e da crimína-lidade.
Este proj,eto, todavIa, mantém. as dispo.sições que grurantem o emprego quando o
afastamento se der para o cumprimento de
outros e'Ilcargos públicos (servir à Justiça
EleitoraL ou ao 'Dribunll.l do Jrúrl, por e:x;empIo).
Estou certo de que, coan a ,aprovação deste
projeto, estaremos dando um decisivo passo
para que as empresas empreguem um numero signifiactivo de menores.
Sala d.as sessões, 28 de novembro de 1984.
- Luiz Sefm.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISS('jES PERMANENTES
CONSOLIDAÇãO DAS LEIS
DO TRJI.iBALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452,
de 1.° de maio de 1943.

...........................................
TíTULO llV

CONTRATO INDIVIDUAL DO
TRABMiHO

...........................................
Capítulo IV
Da supemsão e da interru~ão

...........................................
Art. 472. O afastamento do empregado
em virtude das exigências do serviÇO militar
ou de outro enca,rgo público não constitutrá
motivo para a alte'ra~ão oU rescisão do contJ:;ato de trabalho por pa;rte' do empregador.

...........................................
Capítulo V
Da rescisão

Art. 483. O emJ)regado poderá considerar rescindido o contrarto e pleirea,r a. devida indeniza~ão quando:
a) fOJJem exigidos s'erviços superiores às
suas forças, defesos por lei, contrários aos
bons costumes, ou; alheios ao contrato;
b) for tratado pelo empregadOfr ou; por
seus superiores bierlÍirqulcos com ngor excessivo;

c) correr perigo manifesto de mal conslslderável;
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e) praticar O' empregador ou seus prepos-tA<:;, contra ele ou pesroas de sua familia,
ato lesivo da honra e boa fam-a,;
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f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em. caso de le~tima defesa, própxi'a ou de outrem;
g) o €'1IlJ)reg:;ldor reduzir o seu trabaliho,
sendo esté por peça ou tarefa, de forma a
,afetar sensive'lmenté a importância dos salán:ios.
§ 1.0 O empregado poderá. suspendeT a
prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatIveis com a continuação do serviço.

PROJETO DE LEI N.o 4.864, DE 1984
(Do Sr. Luiz 8efair)

Dispõe sobre atividades patrióticas
nos estabelooimentos de ensino do 1.0
grau, e dá. outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultur-.J. e 'de Finanças.),
O Congresso NacIonal decreta:
Art. 1.° Os estabelecimentoo de ensino de
primeiro grau, da rede oficial ou particular
são obrigados a hastear a bandeira brasi~
lerra ao. inicio de cada turno escolar. às
segundas-feiras.
Parágrafo único. A cerimônia, de' que
trata este artigo, será realizada ao som do
Hino Nacional.
Art. 2.° Pelo menos uma vez por mês os
estabelecimentos, mencionados no artIgo
anterior, realizarão hora cívica, de igual duração ao período de uma aula, na qual serão
relatados fatos hlstórioos do País, narradas
biografias de vultos nacionais, ensinados os
hinos patrióticos e feitas palestras que incentIvem o sentimento de brasilidade .
Art. 3.0 Os cadernos escolares trarão ímpressos, na contracapa, os dizeres do Hino
Nacional e de um outro hino patriótico.
Parágrafo único. A não-observância desta norma ac'arreta a apreensão dos cadernos -e sujeita quem os fabrica, os ex:põe à
venda ou os vencie à multa equivalente ao
valor de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional por grupo de vinte cadernos apreendidos.
Art. 4.0 O Governo Federal promoverá a
distribuição gratui,ta de discos e de fitas
cassetes, com os hinos patrióticos, bem como de materiais de divulgação de temas
patrióticos.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da aplicação deste artigo serão atendIdas com o destaque de '5% (cinco por cento) da renda bruta de cada extração da
Loteria Federal, teste da Loteria Esportiva
ou concurso da Loteria de Números.
Art;. 5.0 O Poder Executivo ,regulamentará o disposto na presente lei no prazo de
noventa di'as, de sua publica~ão.
Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publica~ão.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O País que não cultua os seus heróis e
preSeil"Va 'a sua tradição ;perde 'a sua memória nacional. J!: prooiso que as novas gerações aprendam as lições de nossa História
e prestem ;reverência. aos grandes vultos que
souberam oonstruir esta. grande Nação.
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Quem, hoje, em dia sabe cantar com ~
feição o Hino Nacional? E o da Bandeira,
da Proclamação da. República ou o da Independência?
Quais de nossas crianças, ou mesmo de
Ílossosjovens, conhecem os vultos históricos do Tenente Antônio João e sua !l."esi&tência na Colônia Militar de Dourados? E
a resistência do Tene'Ilte-Coronel PortocarIl1efo no Forte de Coimbra? E a figura imlPa'I'
do Coronel Camisão, durante a Retirada da
Laguna? E os feitos de Greenhalg e de Marcílio Dias? A epopéia dos bandeirantes, com
o périplo realizado por Raposo Tavaroo? O
sentimento de brasllid'ade do General Canacrarro?
Iguais a esses, os e1remplos se multiplicam.
J!: preciso formar os nossos jovens com
esse sentimento nobre de amor à ~!'l"a natal. Os e:x:emplos de nossos anl:.epassa-dm
devem ser motivo de orgulho e motivo de
imitação.
Este projeto torna obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional, ao inicio::> da.
semana. Também institui a Hora Cívica, de
tão saudosa memória e de tão grandes proveitos. Fornece recursos para que o Governo Federal possa difundir os hinos patrióticos e outros temas marcantes de nOS8'll.
História.
Estou certo de que os nobres pares emprestarão o apoio indispensável para que
este projeto seja convertido em texto de lei.
-

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
Luiz Sefair.
P-ROJETO DE LEI N.o 4.865, DE 1984

(Do Sr. Luiz Sefair)
'Fixa o salário-profissional da categoria dos vigilantes.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 141,
de H183, nos termos tio art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 J!: fixado >O salário-profissional,
equivalente a três vezes o valor do salário
mínimo, para a categoria dos vigilantes.

Art. 2.° A jornada de trabalho dos vigilantes será de seis hOTas diárias, vedada a
prorrogação.
Art. 3.0 Esta Lei entra ,em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposIções em
contrário.
Justificação
Este projeto de lei destina-se a fixar o
salário-profissional da categoria dos vigilantes bem como fixar a jornada de trabalho dos mesmos.
A insegurança tem marcado os dias
atuais. A llOlicia, sabidamente, tem sido in'Capaz de cumprir sua missão institucionllJ.
Com isso, avolumaram-se ,as empresas de
prestação de serviçoo de vigilância e gua.rlda
de vaJores. Ocorre, no entanto, que devido
ao clima de insegurança geral, essas empreSll.S têm cobrado elevllidbs valores de seus
usuálrios. Mas, em contrapartida, dando
mostras de um capitalismo selvagem, pagam salários ínfimos àqueles que, com o
seu trabalho, oferecem a segurança desej3Jda e paga 'Pelos usuários.
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Não raras vezes os vigilantes são mortos
no cumprimento do dever, por exemplo:
quando o estabelecimento bancário ou a
instituição financeira, na qu(l.1 prestam serviços, é assaltada. Outrossim, inúmeros têm
sido os casos de vigilantes mortos ou feridos gravemente nos assaltos a firmas particulares ou a residências.
Para evitar que a empres·a locadora cobre
preços absurdos e pague salários aviltantes, esta proposição fixa em três vezes o
valor do salário mínimo o salário prOfissional da categoria. Ademais, estabelece uma
jornada de trabalho de apenas seis horas,
vedando a prorrogação. l!:: que, sabid:amente,
o serviço de vigilância, principalmente o
noturno, é por demais desgastante. Deve-se
considerar, ainda, que a proibição de se
prorrogar a jornada de trabalho acaba'rá
com uma prática, 'hlUito usual hoje em dia,
pela qual a empresa contrata oito hOiXas
diárias, prorroga legalmente o trabalho por
mais ,duas horas e, para completar, obriga
ilegalmente o vigilante a dar mais duas horas de serviço, atingindo assim o período
de trabalho de doze horas contínuas. Com
esse expediente, a empresa não necessita,
assim, contratar mais empregados.
Com a fixação das seis horas diárias de
trabalho, improrrogáveis, haverá a necessidade de contratação de mais vigilantes.
Com Isso, o desemprego certamente diminuirá 'além de estarmos oferecendo con,dições mais humanas de trabalho para o
vigilante.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1984.
-- Luiz Sefair.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 7.102
DE 20 DE JUNHO DE 1983
Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento
das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte
de valores e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:
Airt. 15. Vigilante, para os efeitos desta
Lei, é o empregado contratado por estabelecimentos financeiros ou por empresa
especializada em prestação de serviço de
vigilância ou de transporte de valores, para.
Impedir ou inibir ação criminosa.
Art. 16. Para o exercício ,da profissão, o
vigilante preencherá os seguintes :requisitos:
I - ser brasileiro;
I! - ter idade mínima de 21 (vinte e um)
anos;
lI! - ter instrução correspondente à
quarta :Série do primeiro grau;
IV - ter sido apT9vado em curso de formação de vígilanre:
V - ter sido aprovado em exame de saúde flsica, mental 'e pslcotécnico;
VI - não ter antecedentes criminais registrados; e
VII - estar quite c'om as obrigações eleitorais e militares.
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PM"ágrafo único. O requisito previsto no
inciso lI! deste artigo não se aplica aoo
vigilantes admitidos até a publicação da
presente Lei.
Art. 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro na Delegacia Regional ido Trabalh'o do Ministério do
Trabalho, que se fará após a a;presentação
dos documentos comprobatórios: das situações enumeradas no artigo anterior.
Parágrafo único. Ao vigilante será fornecIda Carteira de Trabalho e Previdência
Social, ·em que será especificada. a atividade do seu portador.

PROJETO DE LEI N.o 4.866, DE 1984
(Do Sr. Walmor de Luca)
Dispõe sobre portadores de Pneumoconiose em face da legislação acidentária.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Finanr;as.)
O Congresso Nacional1deereta:
Art. 1.0 Para Os efeitos da legislação de
:acldentes dI() trabalho serão obrig'aotoriamente s·eguidos os critérios estabelecidos
pela Organização Internacional do Trabalho na classificação da Pneumoconiose.
Art. 2.0 Quando presente imagem radiológica do tipo "L" e categorias 1 e 2 de "p"
e "n", sem alterações funcionais cardiorespiratórias, o portador terá direito ao auxíliosuplementar de que tr:ata o art. 9.° da Lei
n.o 6.367, de 19 'de outubro de 1976, podendo permanecer no mesmo trabalho, mas
submetendo-se a neln.speções médicas periódicas.
Art. 3.0 Verificada em reinspeção periódica a modificação da imagem radiológica
no sentido da progressão ou de agr:avamentoe da aparição di! 'alterações funcionais de capacidade cardiorespiratória, o s'egurado deverá ser removMo pa·ra trabalho
"a céu aberto", conforme o ,art. 300 da Oonsolid'ação das LeÍos do Trabalho, fazendo jus
à percepção do auxilio-aocidente, ou se for
o caso, a aposentadoria por invalidez acidentária.
Art. 4.° Esta Lei 'entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.Justificação
Uma das metas principais dos regimes
que tem o bem-estaif do homem como objetivo primordÍoal é alcançar condições dignas
de trabalho para seus cidadãOiS, priorizando-o em relação ao poder econômico do capital. A história das conquistas trabalhistas
tem sido altamente penosa.
Oomo salienta Terezinha Gascho Volpato
em .sua oportuna e profunda obra "A Pirita
Humana - Os Mineiros de Criciúma" (Editora da UFSC-1984), onde ela sintetiza
e denuncia a dramática realidade da classe
trabalhadora mineira Ide Criciúma, "o de~nvolvimento industrial, técnico e científico não eliminou os riscos que ameaçam
a saúde e a vida de milhares de trabalha;dores empregadOlS na produção de bens,
em indústrias que operam com riscos constantes à torça de trabalho. A legislação trabalhista não vai além da tutela do trabalho, tentando minorar as conseqüências maléficas de certos ambientes e condições de
trabalho sobre a vida do homem trabalhador. Não raro, porém, a legislação é incom-
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pleta ou ineficaz, Idfante da agressão das
condições de trabalho". Assim convivemos
com as chamadas doenças profisisonais,
cujas conseqüências são desde a perda parcial da saúde até a peI'da fatal, levando o
trabalhador à morte, daodas as condições
ins·alubres no trabalho.
Dentre multas doenças profissionais uma
das graves é a Pneumoconiose - objeto desta proposição - doença profisisonal do aparelho respiratório, que consiste "na acumulação de poelr,as nos pulmões e nas reações
dos tecidos em presença destas poeiras",
s,egundo definição da OIT.
A mineração.:4o carvão coloca em risco
a saúde do trabalh!\ldor, provoca um tipo
de Pneumoconios'e denominada antraeose doença pulmonar profissional que se instala
pe1a inalação de poeira do carvão. Os pulmões dos trabalhadores expostos à poeira
passam a apresentar nítida pigmentação
negra, decorrente do depósito de particulas
antracósicas. A doença se torna mais grave
e seus sintomas são mais evidentes, quando
o carvão está associado a um CICrto teo,r de
sílica, constituindo a antifa-cosillose.
Registra a autora do livro citado que "o
trabalho na indústria de mineração de carvão no subsolo apresenta-se Insalubre sob
vários aspectos. O ambiente de tr.abalho
agride o operário, deixando- normalmente
tJenso,em f'acedos múltiplos perigos que a
mina encerra; perigo comprovado pelo índice de acidentes de trabalho, o mais alto
entre todos os r:amos de indústria no Estado. Esta condição coloc,a o trabalhador
num clima ,de ansiedade e 'apreensão, marcando-o psicologIcamente. As cons'eqüên-'
cias, não raramente, se manifestam gerando problemas de saúde, e surgem perturbações gastro-intestillais como as mais freqüentes, segundo afirmam os médicos das
companhias".
( ... ) Das doenças profissionais a qU'e o
mineiro está exposto é a Pneumoconiose,
certamente, a que está ·causando maior ,dano
para os tr,abalhadores e que preocupa as
pessoas envolvidas com a saúde da população. Em Criciúma, a doenliaassume proporções alarmantes, frente ao grande contingente operário empreg,ado nas indústrias
de carvão, fluOifita e cerâmicas. O problema
se torna mais grave, porém entre os trabalh3!dores nas minas de carvão, já pelO
número de operários, já pela grande quantidade de poelr:a liberada na lavra do carvão. (. . .)' No processo de tr:abalho nas minas, sobretudo na lavra de sistema meeanizado. os trabalhadores respiram ar poluído de resíduos de carvão, liberados principalID'ente na perfuração do teto e das
frentes e na coleta e tr:ansporte ido carvão
bruto extraído nas galerias. (... ) Se o individuo continuar exposto à poeira, a doença se torna progressiva e irreversível, levando o paciente à morte. A pneumoconiose se apresenta em vários estágios, denominados pI, p2, p3, de ,acordo com a evolução da doença. Inicialmente a enfermidade não apresenta sintoma. Quando ela
pode ser identificada é classificada como
piou p2. A Pneumoconiose apresenta-se
sob o ponto de vista da saúde, como uma
doença progressiva e irreversível. Só é estacionária se o indivíduo fOif afastado do
agente causador, logo no início."
Há consenso. também por parte das pessoas diretamente envolvidas com o problema quanto à necessidElide de considerar a
Pneumoconiose como doença que deveria
levar à aposentadoria pois que não há tra-
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tamento se Q paciente continuar em contacto com a causa da doença que só leva
a ·agravá-Ia.
Nessa medida, gostaria de registrar o que
dispunha a Lei n.o 5.316, ,de 1976:
"Art. 7.° A redução permanent'e da capacidade para o trabalho em percentagem
superior a 25% garantirá ao acidentado,
quando não houver direito ·a benefício por
incapacidade ou 'após sua cessação, e mdependenbemente de qualquer remuneração
ou outro atemUmento, um "auxílio acidente", mensal, reajustável na forma da legislação previdenciária, calculado sobre o valor estabelecido no item II do 'art. 6.0 e
correspondente à redução verificada.
parágrafo único. Respeitado o limite
máximo estabelecido na legislação previdenciária, o auxílio de que trata este 'artigo será adicionado 'ao salário-de-contribuição, para o cálculo de qualqu'Cr outro
benefício não resultante do acidente."
Para cumprimento dessa legislação, o SerViçO Atuarial baixou a Portaria n.o 2 de 18
de janeiro d'e 1968 (publicado no Diá.rio
Oficial de 1.0 de ,abril de 1968), prescrewndo:
''Segunda l'arte
Conceitos e Critérios
o conceito dos critérios para avaliação
da capacidade laborativa do acidentado do
trabalho ou portador de uma doença profissional ou do trabalho fU'lldamenta-se basicamente na apreciação do individuo como
um todo em face do exercício de sua profissão.
Sendo esta uma conceituação estritamente vinculada à capacMade para a profissão,
não se consideram as perdas anatômicas
ou as reduções funcionais em si, mas apenas
suas repercussões sobre a atividade profissional útil.
As seqüelas do evento que repercutem
sobre o exercício profissional são compensadas mediarnte complementação perman'Cnte e não apenas com uma única indenização, de efeito pessoal e social transitório.
Procur.a-se ,assim. na. presente conceituação, reparar os danos oriundos do acidente do trll;balho ou doenl}a profissional ou
do trabalho, de forma a. proporcionar aos
segurados nível de remuneração equivalente (lO da ocasião do evento.
Se as conseqüências do acidente ou doença profissional ou do trabalho acarretarem
Iedução da capacidad'e do trabalho em grau
que determine prejuizo ao exercício profismonalelas serão enquadradas em uma das
seguintes categorias:
a) 30% - !Redução da capacIdade para.
('I trabalho 'POr perda an8;tômiea. ou redução de função, sem prejuizo de um rendimento útil para. (} exercício de sua profisIlão.
b) 35% - Redução da ca.pacidade para
o trabalho por perda anatômica ou redução da função, sem :prejuizo de um rendimento útil !para. o ex.oercic!o da sua profissão '[1;Poo processo de readaptação.
c) 40% - Redução da capacidade paTa
o trobalho por perda anatômica ou redução
da função em grau que impossibilite o exercício de sua profissão, mas não o exercício
de outra..
d) 45% - Redução da capacidade para. o
trabalho par perda; anatômica e ou redução da. função em grau que impossibilite o
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exercício de sua profIssão, mas não o exercício de outra a.pós :processo de readaptação.
e) 50% - Redução da. capacidade para o
trabalho por perdaanrutômica 'e O'U redução
da função em grau que im;possiblIille o exercício de lSua profissão, mas não (} exercício
de outra. de nível inferior.
f) 55% - Redução da capacidade paTa
o trabalho por perda anatômiCa e ou redução da: função que impossibilite oexercício de sua profissão, mas não o eXlereício
de outra de nível inférior após processo de
readaptação.
g) 60% - Redução da capacidade para
o trabalho por perda anatômica e O'U redução -de função em grau que impossibilite o
exercício de sua profissão, mas não {} exercício de outra com redução do rendimento
útil.
Nota Explicativa
1 - Apurada a real situação do acIden,tado, deverá ele ser enquadrado em uma
das categ(lrias de A a G, ficando automatieamenteestabelecido o percentual devido
que servirá de base para o cálculo do au~
xilio-acidente de que trata o art. 7.° da
Lei n.o 5.316, de 14-9-67.
:l - Quando na avaJIação da capacidade
para o trabalho se verificar que o acid~n
tado, além das c<mseqüências do acidente,
doença profissional ou do trabalho, apresenta out.ra entidade mórbida incapacltan,re, com possibilidade de recuperação, será
conoedido o auxilio-doença previdenciário,
uma vez que a avaliação será global.
segundo consta da CIrcular n.o 463, de
22-12-70, expedida aos 8eTv:Iços de Pericia
Médica e Médico-Assistenciais de Acidente
do Trabalho com base na legislação vigente,
foi recomendado o seguinte procedimento
'
com relação à pneumoconio.se:
"Considerando a importância do assunto e necessidade de uniformizar os
critérios, diagnósticos e os padrões de
avaliação da capacidade em relação à8
pneumoconioses, a Secretaria de seguros Sociais dirigiu consulta ao serviço
Atuarial do MTPS e com base em sua
reSJlOsta (Processo MTPS-130D48/70 e
AC-2100155/70, recomenda oos Serviços
de Perícia a conduta que segue:
1 - Para classificação dos achados
Iradiológicos e ou das alterações funcionais serão seguidos obrigatoriamente os
critérios estabelecidos pela Organização
Internacional do Tra:balho, considerando-se que não se acham enquadrados
como portadores de pneumoconiose os
que apresentam imagens radiológicas
correspondentes às ca1Jegorias O e Z.
2 - Quando presente imagem. radiológica do tipo L e categorias 1 e 2 do
p,m e n, sem alterações funcionais cardio-respiratórias, o portador deverá. ser
enquadrado na categoria A (30%) de
aUXÍllo-acidente eper.manecerá. no mesmo trabalho, submetendo-se às reinspeçães periódicas previstas em leI.
3 - Verificada 'e'JIl reinspeção periódica a modificação da imagem radiológica (no sentido de progressão ou de
'agravamento), e/ou de aparlção de alterações funcionais de capacidade cardioroopiratóda, o segurado deverá. ser removido para trabalho "a céu abeTto",
cornforme determina o art. 300 da CLT,
cabendo o enquadramento em uma. das
categorias de auxillo-acidente desde
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C (40%) até G (60%) de acordo com a
redução de capacidade constatada e OI
critérios constantes da. Portaria SAMTPS-2/68.
3.1 - se for o caso. caberá ,também
o enquadramentO' ou aPosentadoria por
invalidez do acidentado.
_4 - Os segurados cuj as lesões radiológicas sejam classificadas em categorIa
3 de p, m 'e n, ou em A. B e C, terão o
mesmo 'enquadramento pl.'evIsto no
item 3.
5 - Considerando-se as características evolutivas da silicose com a continuidade ou não de permanência, os
ambientes contaminados, se, no decurso do exame ·de admissão (art. 3.°
da Portaria GB-255 de 16-9-69) for
constataJda alteração radiológica específica (pneumoc<miosc) e/ou alileraçóe8
funcionais eardiorespiratórias, deverá o
inspecionado ter contra-indicado o exercício de atividade em profundidade, deterrilinando-se o nexo causal do achado clínico-radiológico constatado na
oportunidade a fim de dirimir futuras
dúvidas e responsabllidades caro 'a.s alterações sejam em grau que permita sua
admissão.
5.1 - As recomendações deste item
som'e;I1Ite estarão a cargo do INPS quando for efetivada a colaboração :prevista
no art. 78 do Decreto n.o 61. 784/67.
6 - No caro da atividade que expõe o
segurado à respiração de poeira.s de sílica, não exercida em subsolo (industriais de abrasivos, trabalho em pMre1ra de rocha quartzoza etc.) não há lugar
para remoção para a superfície (céu
,aberto) como no caso do mineiro, mas
erube da mesma forma o enquadramento
previsto no item 3.
7 - Finalmente convém frisar que
apenas a silicose com ou sem tuberculo~ pulmonar foi classificada como doença. profissional típica, pelo MTPS. As outras formas de doenças do !trabalho ca.pazes de inclU8ão no grupo geral das
pneumoconioses, devem ter comprov-ada
a relação de causa e >efeito como prevê
a lei a.cidentárla.

Anexo. C1assifieação Internaciornal de
OpacIdades Radiológicas, Pulmonares
Persistentes, devidas à inalação de pó
mineral (CIT, Genebra, 1958). Expedida
aos GAT, SPN e Agências."
A nova l'€'gislação (Lei n.O 6.367, d~
19-10-67), entretanto só permitiu o paga~ento do auxilio-acidente, na seguinte hipote~:

"Art. 6.° - O acidentado do trabalho
que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanooer incapacitado para o e2rercício da. atividade que exercia habitualmente, na;
época do 'acidente mas não para (}
exercício de outras, fará. jus, a partir
da cessação do auxílio-doença. a. aUxílio-acidente.
§ 1.0 O auxílio-acidente, mensal, vlItaliclo e indepencl:ente de qualquer :remuneração ou O'Utro benefício não relacionado com o mesmo acidente, será
concedido, mantido e reajuStado na
forma do regime de previdência. social
do INPS e corresponderã ·a 40% do valor de flue trata o inciso II do art. 5.°
desta lei, observado o diBpostono § 4,0
do mesmo artigo.
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§ 2.0 A metade do auxílio-acidente
será incorporada ao valor na pensão
quando a morte do seu titular não reImItar de acidente de trabalho.
§ 3.0 O titular do auxilio-acidente
terá <lireito ao abono anual."
Por sua vez a Lei n.D 6'.367, de 19-10-67,
institulu o auxílio-suplementar, nestes termos:
"Art. 9.° O adc'lS'Iltado do trabalho
que após 'a conoolidação das lesõ'es resultantes do acidente, apresentar como
seqüelas definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional constantes de relação previamente
elaborada pelo Ministério da Previdência ,e Assistência Social, as quais embora não impedindo o desempenho da
mesma atividade demandem, permanentemente, maior esforÇO na realização do trabalha, f.ará jus, a partir da
,cessação do auxílio-doença, a umauxilio mensal que corresponderá a 20%
do valor d'e que trata o inciso II do art.
5.° desta lei, observado o disposto no
§ 4.° do mesmo artigo.
Parágrafo único. Este benefício cessará com a ,aposentadoria do acidentado e seu valor não será incluído no
cálculo da pensão."
Os pm1tadores de pneumoconiose são referidos no Regulamento aprovado 1)&10 Decreto n.O 79.037. de 24 de dezembro de 19'76"
nestes termos:
"Art. 21. O auxílio-suplementar será
devido a contar da cessação do auxíliodoença, ,ao acidentado que, após a consolIdação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como seqüela definitiva perda anatômica ou redução da
capacidade funcional constante da relação que constitui o Anexo m, a qual,
embora sem impedir o desempenho da
mesma a:tividade, demande perm3lnentemente maior esforço na realização do
trabalho.
.......................................

ANlEXO,m

Relação das situações que dão direito
ao auxílio-suplementar.
QUADRO 9

Redução da capacidade funcional do
aparelho l'e'Spiratório.
Situações:
b) pneumoconiose, enquadrada como
doença profissional ou do trabalho,
acarretando comprometimento comprovado,em grau médio, da clllpacldade funcional respiratória, ainda compativel com o desempenho da mesma
ativid3ide."
Finalmente sobre a matéria o INP8 baixou a Ordem de ServiÇO !Il.o SSS-053.23, de
7 de janeiro de 1977, dispondo sobre Pneumoconiose, nos seguintes termos:
"V'Lll - critérios a serem seguidos na
avaliação médico-pericial de acid€'tltados do trabalho:
27 - Auxílio-suplementar: é devido
a partir da cess,ação do auxilio-doença
ao .acidentado do trabalho que, após
consolidacão das lesões decorrentes do
acidente, - não apresenta inc'apacidade
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para o seu trabalho, e aprooenta, como
seqüelas do evento infortunístico, uma
das situações express·amente cO!l1Stantes
na Relação do bnexo m do Regulamento de Acidente do Trabalho, não cabendo, em hipó1!ese nenhuma inclusões
por in:re,rência ou oom.elhança. Es:sa relação é tramserita no .A1lJexo TI desta
0.8.

Anexo m
Relação das situações que dão direito
ao auxilio-suplem~tar.
b) Pneumoconiose, enquadrada como
doença profissional ou do trabalho,
acarreta:ndo comprometimento comprovado em grau médio da c3lpacidade
funcional l'esplratória, aflndoa compatível 'Com o desC!lllpe,nho da mesma atividade."
DeiSlSe modo em face da nova legislação,
a iRneumoconiose, quando não impede o
exercício da me-sma atividade, não dá mais
direito ao auxilio-acidente, pois este, s,egu:qdo se f'erifieou, só é devido, presentemente, quando o trabalhador fica impossibllitrudQ de prosseguir na mesma atividade.
Terá,entretanto, direito ao auxílio-suplementar, que é, sem dúvida, da valor inferior, ou seja, 20%.
O que é mais grave, entretanto, é que o
J.NPSdeixou de adotar as prescrições da
Organização Internacíonal do Trabalho sobr,e pneumoconiose.
É certo qUle noo casos iniciais e' leV'emente
aumentllidos, Pl, P2, Ml, M2 e N1 quando
não ocorrem, ainda, perturbações funcionais
!pulmona])es, está em verdade, instalada no
trabalhador moléstia incurável e tudo deve
ser feito no sentido do não-,agravamento d'D
mal.
iPela legisLação ,anterior, passava o segurado a fazer jUlS ;ao auxilio-acidente e era
submetido a exames radiológicos periódicos
d,e t3Jl mOido que, verificada a pro~essão da
doença era providffilciada ,a remoção pam
"céu aberto" O'U feita 'li; reabilitação.
O critério era rigorosamente técnico, eis
que baseado em recomendações da OrganlÍzação InternaciO'Il:al do Trabalho que o estabele,~eu com fundamento na experiência
de num'erosos países com mineração de carvão duran,te vários séculos.
Ess'a longa análise é gerada pela reapresentação que agora faço de Projeto de Le}
de minha autoria, dispondo sobre 00 portadol'es da pneumOCClIliose em fMe da legislação acldentária.
Pela legisl3ição anterior passava o segurado a farer jUlS ao auxílio-acidente e era
submetido a exames radiOl1ógicos periódicos
de tal modo que, .'erlficada a progressão da
doença era providenciada a remoção para
o "céu abez:to" ou feitllJ a reabiUtação. O
critério era rigorooa.mente técnico, baseado
em recomendações da OIT que buscou suas
fontes na expe,riência de numerosos países
com mineração de carvão durante' séculos.
:A. observância de tais critérios nunea
deveria ter sido abolida. IEstão em jogo vidas humanas ,preciosas: '!l8pira-se apenas ao
I!"esgate de um principío de justiça, reconhecido na legislação. Devido às arnrplas
manifestações de apoio =ebidas, pela relevância de seu caráter humanístico em favor de uma categoria profissional. como os
mineiros, que tanto tem dado em: favor do
desenvolvimento nacional, trabalhando em
condições pre,cárias, que ,afetam sua saúde

e encurtam a própria vida, a proposição é
agora rea,presenta.da.
Reapresentamos com a sincera convicção
de que sua aprovação pela Câmara dos
Deputados foi ,ato de reconhecimento ao
trabalho desenvolvido pelos mineiros do
Brasil. E que desta vez a Liderança do POO,
amp3lrada inclusi"i'e nos relatórios deDiSOs,
substanciais e profundos proferidos nas diversas comissões, ,tanto na Câmara e no
Senado onde tramitou, passe a sensibilizarse com o drama dos mineiros do país.
Já o relator da proposição na Comissão
de Saúd'e da Câmara, ex-deputadQ Dário
Tavares afirmava: "É de se lamentar o desvio a que se lançou o sistema previdenciário, quanto ao cuidado e assistência aos
portallores de Pneumoooniose, aos quais se
subtr:aiu direitos reconbecidos pela comunidade internacional, sendo, portanto, de
toda justiça, retorná-los 'aos que se' acidentam em razão de um tipo especial de trabalho, penoso e difícil, que não Mro encurta
a vida e faz desf,alecerem 'as eneil'gias de
qualque'r um que .se IllJnce às minas de carvão, no afã de buscar o pão cotidiano".
Igualmente, o Relatório da Comissão de
Saúde do Senado captou. com profunda
sensibilidade o() significado humano da Proposição: "O que é certo é que o surgimento
da gravidacre da insuficiência roopiratória
conse,cutiva a uma pnemoconiose vai depender da quantidade de pO'eira: que' o trabalh3Jdor haj,a inalado. Por isso mesmo o
Proleto prevê com muita oportunidade os
tipos recomendados de exames radiológicos
e a necessidade de se proc'eder à verificação
em Teinspeção periódica da modificação da
imagem radiológica do paciente, a fim de
poder determinara conc'essão dos beneficios previstos em lei, e se for o caso, até a
aposentadoria po,r invalidez acidentária.
Hoje, :como se sabe, já existe uma classificação intel"1l.acion,al minuciosa das cllJpacidades radiológicas persistentes nos campos
pulmonares, provocadas por inalação de
poeiras minerais e de outras naturezas. li:
através destes exames, alia'dos a 'dados
quantitati"i'Os e qualitativos que se pode estimar o grau de gravidade da pneumoconiose. A proposição em exame, como se vê,
enoontra seu fundam-en.to, não só na necessidade de se fazel'em observar os critérios estahelecídos pela OIT, como !Cm imperiosas razões de ordem social e sanitária".
Por sua vez o nobre Sena;dor Henrique
Santlllo, no seu lúcido parecer para a Comissão de Legislação8ocial detectou o objetivo socíllJl üa Proposição: "Vê-se portanto a gama de '!'lscos ellJ multipliCidade de
ocupações perigosas a que submoete amplo
s'etor de nossa popu~ação economicamente
ativa. De resto, é mister consign3lr o des:cuido criminoso de boa parte das empresas
no trato dru defesa de seus trabalhadores
em nosso meio. O Ministério do Trabalho e
o Ministério da Sa'úde CaIe~m de meios
de fiscalização mais eficazes, é bem verdade.
Pior que isso, entretanto, tem sido a própria concepção de nosso crupitalismo selvagem 8empre ávido em exaurir o trabalhador
até sua última gota de sangue, maximizando seus lucros".
I Mesmo lamentando o :atraso da conversão
dessa proposição em. lei, tenho certeza que
sua nova tramitação terá vida mais breve,
pois confio na sensibilidade social de meus
pares e dos dignos senadores. Pois' o :Projeto pertence me:nosa este deputado que
aos mineiros do País. Eie apenas responde
aos ,anseioo e expectativas desta categoria,.
Sala das Sessões, 29 ,de novembro de 1!}ll4.
Walmor de Luca.
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LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMlSSOES PERMANENTES
LEI N,o 6.367 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do lNPS c dá outras
providências.

Al't. 1.0 O segUiro obrigatório contra
acidentes do trabalho dos empregados segurados ·do regime de previdêncilt social da
Lei número 3.807, de 26 de agosto de 1960
(Lei OrgânicllJ da Previdência: SoCial), e legislação posterior, é realizado pelo Instituto
Nacional d-e Prev1<l.ência Social (INPS).
§ 1.0 COnsiderarm-se também empregados, para os fi= nesta Lei, o traibalhador
temporário, o trabalhador ·avulso as.sim entendido o que pl'esta serviços a div,ersas empresas, pertencendo ou lIlão a sirndicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiário que exerce
trabalho remunemdo.
§ 2.° Esta Lei não se aplica ao titular de
firma individual, ao diretor, sócio-gerente,
sócio-solidário, sócio-cotista e sócio-de-indústria de qualquer empresa, que não tenha
a condição de empregado, nem ao trabalhador autónomo eao empDegado doméstico.

Aort. 2.° Acidente do trabalho é aquele
que ocorrer pelo exercicio do trabalho a
serviçO da empresa, provocllindo lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte, ou perna, ou redução, perma:nente
ou ·temporária, da capoold3lde para o trabalho.
§ 1.0 Equipararm-se aoaci[j,ente do trabalho, para os fins desta Lei:
I - a doença profissionaJ. ou do trabalho,
assIm entendida 31 inerente ou peculiar a
determinado ;ramo de atividade e cO'IlStante
(ie relação org3lnizada pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS);
II - o acidente que, ligado ao trabalho,
embora não wnha sido a ca'U8a única, haja
oontribuido dJ;retamente para a morte, ou a
perda, ou redução da capacidltde para o
tl'abalho;
III - () acidente sofTido pelo empr.egado
no local e no horário do ·trabalho, em COlIlseqüência de:
a) ato de sabotagem ou de terrorismo
praticado por tel'celTO, inclusive oompamhei1"0 de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de
terceiro, por motivo de disputa relacionada
com o trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou
-de imperícia de terceiro, inclusive companheiro de trabalho;
d)' ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inulIldação ou incêndio;
f) outros caros f<llrtuitos ou decorrentes
de força maior.
IV - a doença proveniente de contaminação aeidental de pessoal de área médica,
no exercício de sua atividade;
V - o acideaite sofddo pelo empregado
ainKIa que fora do local e horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da; empresa;
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b) na prestação espontânea de qualquer
BerviçO à empresa para lhe evitar prejuízo
ou proporcloTIllJl' proveito;
c) em vi.agem 31 serviÇO da empresa, seja
qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade 00 empregado;
d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela.
§ 2.° Nos períodos destinados a refeição
ou descanso ou por ocasião da satisf.ação de
outms necessidades fisiológicas, no local do
trabaliho ou durante este, o empregado será
considerado a serviço da empresa.
§ 3.0 Em casos excepcionais, constatando que doença não i.ncluída n31 relação prevista no item I do § 1.° resultou de condições especiais eIl\ que o trabalho é execu,tado e com ele se Telaclona diretamente, o
Ministério da PrevidêlIlcla e Assistência Social deverá considerá-la como amdente do
trabalho.
,§ 4.° Não poderão ser consideradas, paTa
os fins do ,disposto no § 3.0, a doença degeneratLv·a, a inerente a grupo etário e a
que não acarreta i.ncapacida.de para o trabalho.
§ 5.° Considera-se como dia do acidente,
no caso de doença profissional ou do trabalho, a data da comunicação desta à empresa ou, na sua falta, a da entrada do pedido de benefício no INPS, a partir de
quando serão devidas as prestações cabíveis.
Art. 3.° Não rerá considerada agravação
ou complicação de acidente do trabalho lesão que, resultante de outro acidente se
associe ou se superponha às conseqüên~ias
do anterior.
.
Art. 4.° Em caso de acidente do trabalho, os segurados de que trata o art. 1.0 e
seus dependentes terão direito, independentemente de penodo de carência, às prestações previdenciárias cabív-eis, observado o
disposto nesta Lei.
Art. 8.0 Em caso de aposentadoria por
invalidez, decorrente de acídente de trabalho, será devido, também, ao acidentado,
um pecúlio de 15 (quinze) vezes o valor de
referência, fixado nos termos da Lei número 6.205, de 29 de abril de 1975, vigente na
localidade de trabalho do acidentado.
Art. 9.0 O acidentado do trabalho que,
após a consolidação das lesões resultantes
do acidente, apresentar, como seqüelas definitivas, perdas anatómicas ou redução da
capacidade funcional, constantes de relação previamente. -elaborada pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social CMPAS),
as quais, embora não impedindo o desempenho da mesma atividade demandem, permanentemente, maior esforço na realização
do trabalho, fará jus, a partir da cessação
do auxilio-doença, a um auxílio mensal que
corresponderáa 20% (vinte por cento) do
valor de que trata o inciso I do art. 5.°
desta Lei, observado o disposto no § 4.° do
mesmo artigo.
Parágrafo único - Esse benefício cessará com a aposentadoria do acidentado e
seu valor não será incluído no cálculo de
pensão.
Art. 10. A assistência médica, ai incluídas a. cinírgica, a hospital;u-, a farmacêutica ea odontológica, bem como o transporte do acidentado e a Teabilitaçáo profisalonal, quando indicada, serão devidos em
caráter obrigatório.

Dezembro de 1984

OONSiOlLllDAÇAO DAB LEIS DO 'I1RlA!8IAWO
Aprovada pelo iDecreto-Iei n.o 5.400, de
1.° de maio de 1943

TiTULO III
Das normas especiais de tutela do trabalho

CAPiTULO I
Das disposições especiais sobre duração e
condições de tmballio

SEÇAO X
Do Trabalho em Minas e Subsolo

Art. 293. A duração normal do trabalho
efetivo para os· empregados em minas no
subsolo não excederá de seis horas diárias
ou de trinta e seis semanas.
Art. 294. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-v·ersa rerá computado para o
efeito de pagamento do salário.
Art. 29&. A duração normal do trabalho
efetivo no subsolo poderá ser elevada até
oito horas diárias ou quarenta e oito semanais, mediante acordo escrito entr·e empregado e empregador ou contrato coletivo de
trabalho, sujeita essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em
matéria de higiene do trabalho.
Parágrafo único. A duração normal do
trabalho efetivo no subsolo poderá ser inf·erior a seis horas diárias por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e 00 métodos e processos do
trabalho adotado.
Art. 296. A Temuneração da hora prorrogada será no mínimo 25% superior à da
hora normal e deverá constar do acordo
ou contrato coletivo de trabalho.
Art. 297. Ao empregado no subsolo será
forn-ecida pelas empresas exploradoras de
minas, alimentação adequada à natureza do
trabalho, de acordo com -as instruções estabelecidas pelo Departamento Nacional de
Segurança e Higiene do Trabalho, e aprovadas pelo Ministro do Trabalho.
Art. 298. Em cada período de três horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de quinze minutos para
repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo.
Art. 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam
comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato
imediatamente à autoridade regional do
Trabalho, do Ministérío do Trabalho.
Art. 300. Sempre que, por motivo de
saúde, for necessária ·a transferência do
empregado, a juízo da autorídade competente em matéria de segurança e higiene do
llrabalho, dos serviços no subsolo para 00
de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao
transferido a Temuneração atribuída ao
tra'ba1hador de superfície em serviço equivalente, r-espeitada a capacidade profissional do interessado.
Parágrafo único. No caso de recusa do
empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente
em matéria de segurança e higiene do trabalho, que decidirá a respeito.
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Art. 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens, com idade
compreen<lida entre vinte e um e cinqüenta
anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior.

PROJETO DE LEI N.o 4.867, DE 1984

(Do Sr. Irineu Colato)
Introduz alteração no art. 10 da Lei
n.O 5.889, de 8 de junho de 1973, que
estatui normas reguladoras do traba11'0 rural, dispondo sobre prescrição de
direito.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação Social)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° O caput do art. 10 da Lei n.O
5.889, de 8 de junho de 1973. que "esmtui
normas reguladoras do trabalho rural e dá
outras providências", passa a viger com a
redação infra:
"Art. 10. Prescreve em dois anos o
direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de dispositivo d'esta Lei.
Art. 2.0 A pl'esente Lei entrará em vigor
à data de sul}. publicação.
Art. 3.° Revogam-s'eas disposições em
contrário.
Justificação
A Lei n.o 5.889, de 8 de junho de 1973,
que estatui normas .reguladoras do trabalho
Tural, determina no caput do art. 10:
"A prescriçãO' dos direitos assegurados
por esta Lei aos trabalhadores rurais
só ocorrerá após dois -anos de cessação
do contrato doe trabalho."
A Consolidação das Leis do Trabalho,
quando também trata de prescrição, preceitua no art. 11:
"Não havendo -disposição especial em
contrário nesta Consolidação, prescreve
Em dois anos o direito de pleitear a
.reparação de qualquer ato infring·ente
d'e -dispositivo nela 'Contido."
Com a pres-ente proposição, cingimo-nos
a transplantar, p3lra () caput do art. 10 da
citada lei, '80 norma da CLT inscrita em seu
a:rt. 11, conferin-do 1110 trabalhador rural
tratamento idêntico ao prevalecente para
() trabalhador urb'ano.
:lil que vem ocorrendo volumoso número de
reclamações trabalhistas - oriundas do
meio rural - com fundamento na díspo13ição -da mencionada lei.
O fato se verifica. com mais assiduidade,
nas áreas minifundÍárias. Para se ter i-déia
da gravidade do problema, é de citar-se que,
.somente num ano. no município gaúcho de
santa Cruz do Sul, foram registrados 356
:reclamações trabalhistas rurais.
Certos empregadores rurais vêm perdendo
suas proprieda-desem 'Conseqüência -de tais
lides.
Para alguns portadores de serviço na área
rural, o apelo à Justiça do Trr:aibalho tornouse meio de vida, pois às vezes chegllim a
lesar dois ou mais produtores numa única
safra.
A aludida Lei n.O 5.889/73, que devia fazer justiça a ambas &:l partes, só vem beneftciando a umlll delas.
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O Ministro Victor Russomano, ex-Presldent(7 do Tribunal Superior do Trabalho,
disco:rrendo sobre a matéria, sustentou:
" . .. essa norma traz permanentes
abalos para a vida em comum e palra
a segurança das relações jurídicas."
Somente esta afirmação bastarlapara
justificar a ,revogação do preceito em questão. Mas preferimos medida menos violenta, proceden-do ao transplante ,a que !!lOS
referimos aeima.
A providência não será a solução para os
males que MUgem o melo campesino, mas
.representa esforço no sentido da remoção
-de uma de suas causas.
A modificação -do texto do diploma legal
em pauta constitui legítima aspiração dos
produtores rurais, e vem sendo reiterada
sua efetivação em benefício da ordem social -da harmonia que -deve reinar entre
empregadores e empregados, e da viabili-dade dum processo produtivo contínua e
desenvolvimentlsta.
A procedência do projeto nos leva a confiar venha o mesmo a colher o ·apoio de
que necessita para sua transformação em
lei.
Sala da,c; Sessões. 29 -de novembro de 1984
lrineu eolato.
.

PROJETO DE LEI N.o 4.868, DE 1984
(Do Sr. Nadyr Rosseti)
Introifuz pará~afos nos arts. 296, 572,

922 e 923 do vigente Código de iProCe5SU Civil Lei n.O 5 869, de 11 de
janeiru de 1973.
(A Comissão de Constituição e Jus-

tiça.)
congresso Nacional -decreta:
Art. 1.° Acrescente-se aos arts. 296, 572,
922 e 923 -da Lei n.o 5.869. de 1.1 de janeiro
de 1973, OS seguintes parágrafos C-3mo
segue:
O

I -

"Art. 296

.

§ 4.0 Nas ações que tenham por objeto a emissão de posse ou a reivindicação de imóvel serão aplicáveis às disposições do art. 922, parágrafo único.
II - "Art. 572. .
.
Parágrafo único. Na execução de
sentença em ação de emissão de posse
ou reivindicação de imóveis serão observadas as disposiçõcsconstantes do art.

923, §§ 1.0 e 2.0
liI - "Art. 922.

.

.

parágrafo único. Nas ações dereintegração de posse que tenham por obj-eto o desalojamento de famílIas que
l'esidam na área em litígio, deverão ser
citados da ti'nião os Estados e os Municípios -de situação para que manifestem
interesse no feito e o -representante d-:)
Ministério Público, cuja intervenção será obrigatória em todos os atos do proceS3O.
IV - "Art. 923. _
.
§ 1.0 o possuidor terá direito à retenção do imóvel por benfeitorias feitas
pelo -réu, pela comunidade ou entidades
assistenciais, ou em decorrência de
obras públicas que direta ou indi.retamente ocasionem valorização do imóvel, desde que -as obras tenham sido
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·realizadas durante a posse e não tenham sido indenizadas pelo autor.
§ 2.° O direito -de retenção poderá
ser argüido pelo réu, pela União, IE'stados ou Municipios ou pelo membro do
Ministério Público.
§ 3.0
O valor da indenização será
arbitrado pelo juiz na sentença que decidir sobre a posse e s'eu valor constituirá um Fundo Especial para aquisição
de áreas destinadas a reassentamento
de famílias.
§ 4.° O mencionado Fundo m;;pecial
será administrado pela Prefeitura com
a fiscalização do MinistériO Público."
Art. 2.0 Acrescente-se um § 2.° aom.
928, renumeran-do-se como §l.0 o -atual parágrafo único:
",Art. 928.

.

.

.
§ 2.0 Não será concedid:a liminar nas
ações poss-essórias sem prévia audiência do réu e -dos -representantes -da
Uniã.:), Esta'lios e Municipios quando a
medida implicar deslocamento da família que resida sobre a área há mais
-de 30 (trinta) dias.
Art. 3.° Esta lei entra em vigor na data.
-de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
§

1.0

Justificação
O tratamento dispensado aos interveni-

entes nas questões possessórias está a merecer uma melhor regulamentação juridica.
J!': preciso que se analise a situação dos titulares do direito em conflito para que se
tenha uma idéia da necessidade das altera.ções.
A atuação dos participantes se desenvolve em três principais fases: geralmente é
família carente sem possibilidade de adquirir ou alugar uma moradia que se aloja em.
área desocupadas, ali fazendo seu barracO,
algumas vezes pIantan-do verduras ou árvores frutíferas; 'em seguida observamos o -dono da área tentando retirar os moradores
recorrendo à Justiça para obter a reintegração de posse. Muitas vezes, se provi-da a
ação, observa-se o uso de violência e aparato policial. Numa terceira fase. finalmente,
notamos o drama pungente dos desabriga-dos e a preocupação do Poder Público com
os problemas sociais de mulheres e crianças
desabriga-das sem possibilidade de cumprir
a norma constitucional programática que
assegura a todos um minimo necessário para sobrevivência, entre os quais se insere a
moradia.
Nossa constItuição agasalha comoprlnclpio o uso -da proprledllide' em sua função social (art. 1j){}, un havendo mesmo a previsão do uso do !nstItuto da Desapropriação
para regularizar esse uso.
O direito de morar é imanente ao ser humano; infelizmente nem sempre pode o
Poder PúblIco garantIr esse direito cPmezí-

nho.

Elaboramos este projeto para compor os
interesses dos litigantes, com o bem comum
que o Poder Público deve patrocinar.
Nesta ordem de idéias propomos ·as presentes alterações no vigente Código de Processo Civil, visando a equilibrar as situações -descritas a seguir.

o proprietário tem um direito patrimonial a defender, eis que a propriedade é garantia de ordem constitucional. O posseiro
normalmente é parte mais fl'aca no conflito que se instaura: às vezes toma conhecimento da pendência quando da execução da
sentença, correndo o processo a sua revelia,
seja por ignorância, seja por falta de recurso.s para patrocinar uma causa.
Como parte fraca tem seus dependentes:
na retomada do imóvel é tradicional o uso
de força policial, observamlo-se crianças e
mulheres chorando e sendo conduzidas a
força para fora do imóvel.
Uma outra realidade diz respeito às valorizações que podem sobrevir ao imóvel; seja
por ação dos posseiros ou de entidades assistenciais, etc.
E como dissemos linhas atrás o direito de
morar se insere entre aquelas mínimas garantias constitucionais do cidadão; daí decorre a questão de reassentamento dos desalojados do imóvel, resolução, que é de responsabllldade dos governantes.

Diante de todas eSSas realidades propuzemos as alterações que pressupõe a interveniência dos representantes dos três n~ve1s
de Poderes e do Ministério Público. Prevemos também a criação de um Fundo Especial, destinado a solucionar a questão de
moradia para os des-alojados.
São as razões que nos animaram a apresentar o projeto.
Sala das sessões, 28 de novembro de 1984.

IV -

quandl> o juiz verificar, desde logo,

a decadência ou a prescrição (artigo 299.
§ 5.°);

V - quando o tipo de procedimento escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação: caso
em que só não será indeferida se puder
adaptar-se ao tipo de procedimento legal;
VI - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira
parte e 284.
Parágrafo único. Considera-se inepta a
petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
n - da narração dos fatos não decorrer
logicamente a conclusão;
m - o pedido for juridicamente impossível;
IV - contiver pedidos imcompatíveis entre si.
Art. 296. Se o autor apelar da sentença
de indeferimento da petição inicial o despacho, que receber o recurso. mandará citar
o réu para acompanhá-lo.
,§ 1.0 A citação valerá para todos os termos ulteriores do processo.
§ 2.° sendo provido o recurso, o réu será intimado, na peSSOa de seu procurador,
para responder.
§ 3.° Se o reu não tiver procurador constituído nos autos o processo correra à sua
revelia.

Nadyr Rossetti.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PEl..A COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.6 5.869, iDE 11 DE JANEIRO

DE 1973
Institui o

Códi~

LIVRO I -

de Processo Civil

DO PROCESSO DE

CONHECIMENTO
TíTULO I
Da Jurisdição e da Ação

Airt. 1.0 A jurisdição civil, contenciosa e
voluntária, é exercida pelos juizes em todo o território nacional conforme as disposições que este Código estabelece.
Art. 2.0 Nenhum juiz prestará. a tutela
, jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a recorrer, nos casos e forma legais.
T!1I'ULO

vm

Im Procedimento Ordinário

OAPíTULO I
Da Petição Inicial

m

SElÇAO
Do Indeferimento da. Petição Inieial

Art. 295.

rida:
I -
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A petiçãl> inicial será. indefe-

quando for inepta;

m: - quando a parte for manifestamente

ilegítima;
m - quando o autor carecer de interease processual;

LIVRO II
Do Processo de Exeeução

TíTULO I
Da Execução em Geral
CAPíTULO I
iDas Partes
Art. 566. Podem promover a execução
forçada:
I - o credor a quem a lei confere título
executivo;
n - o Ministério Público, nos casos prescritos em lei.
Art. 567. Podem também promover a
execução, ou nela prosseguir:
I - o espólio, os herdeiros e os sucessores
do credor sempre que, por morte desÍ!e, lhes
for transmitido o direito resultante do titulo executivo;
n - o cessionário, quando o direito resultante do titulo executivo lh~ foi transferido por ato entre vivos;
m - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.
Art. 568. São sujeitos passivos na execução:
I - o devedor, reconhecido como .tal no
título executivo;
l!I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor.
m - o novo devedor que assumir, com o
consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;
IV - o :fiador judicial;
V - o responsável tributário, assim definido na. leglBla.ção própria.

Art. 569. O credor tem a faculdade de
desistir de toda a execução ou de apenas
algumas medidas executivas.
Art. 570. O devedor pode requerer ao juiz
que mande citar o credor a receber em juizo
o que lhe cabe conforme o título executivo
judicial; neste caso, o devedor assume, no
processo, posição idêntica à do exeqüente.
Art. 571. Nas obrigações alternativas,
quando a escolha couber ao devedor, este
será citado para exercer a opção e realizar
a prestação dentro em dez (lO) dias, se outro prazo não lhe foi determiado em lei, no
contrato, ou na sentença.
§ 1.0 Devolver-se-à ao credor a opção, se
o devedor não a exercitou no prazo marcado.
§ 2.0 Se a escolha couber ao credor, -este
a indicará na petição inicial da execução.
Art. 572. Quando o juiz decidir relação
jurídica sujeita a condição ou termo, o credor não poderá executar a sentença sem
provocar que se realizou a condição ou que
ocorreu o termo.

LIVRO IiV

Dos Procedimentos

~ciais

TíTULO I
Dos Procedimentos Especiais de
Juris(l'ição Contenciosa.

CAPíTULO V
Das Ações :Possessórias
SEÇãO I

Das Disposições Gerais

Art. 920. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a
que o juiz conheça do pedido e outorgue a
protflção legal correspondente àquela, cujos
requisitos estejam provados.
Art. 001. :!li licito ao autor cumular ao
pedido possessórío o de:
I - condenação em perdas e danos;
II - cominação de pena para caso de nova turbação ou esbulho;
m - desfazimento de construção ou
plantação feita em detrimento de sua posse.
Art. 922. li: licito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a
indenização pelos prejuízos resultantes da
turbação ou do esbulho cometido pelo autor.
Art. 923. Na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao
réu, intentar a ação de reconhecimento do
dominio.
Art. 924. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção seguinte quando intentado
dentro de ano e dia da tubação ou do esbulho; passado este prazo, será ordinário,
não perdendo, contudo, ,0 caráter possessório.
Art. 925. Se o réu provar, em qualquer
tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de decair
da ação, responder por perdas e danos, o
juizassinar-lhe-á o prazo de cinco (5) dias
para requerer caução sob pena de ser depositada a coisa litigiosa.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Está finda
a leitura do expediente.
IV - Passa-se _ao. Pequeno Expediente
Tem a palavra o Br. Fernando Cunha
Q 1'8.. FERNANDO CUNHA (PMDB;- GO, Pr",
.nuh,cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. De:
putados, é preciso que as autoridades feileniis saibam
que O inventário de -fim de Governo é corrupção deslavada e por isso mesmo deve ser punida.
Lamentavelmente nos últimos meses. quando ficou
flagrantemente delineada a vit6ria de Tancredo Neves.
vimos setores do Gove~no partir para providências pouco recomendáveis e que objetivam colocar todos os empecilhos possíveis para o próximo Presidente. Ontem,
era a grave crise do crédito agrícola, que, além de ter seus
juros com taxas excessivamente elevadas. inviabilizando
qualquêr processo, teve ainda redução do dinheiro disponível, fazendo com qu~ se preveja para o pr6ximo ano
uma safra mínima. nos obrigando, -i1Idusive. a ter que.
em 1985, importar grãos. Hoje, é ã refprIt1;i bancária,
sem qualquer justificativa em fim de Governó. e que está
levantando a repulsa total de todos os setor;;s econâmicos dQ País, reforma esta que o Congresso não pode acei,tar que scja feita- por dccreto c, sim, por lei, para que no
tempo oportuno seja devidamente discutido nesta Casa
de leis.
Agora, trago como denúncia à opinião pública, porque aos setores pr6prios do Governo já O fiz, O inventário que se está fazendo no Ministério das Comunicações, no sentido de se outorgar licença a centenas de emissoras de rádio e televisão em todo o País, num verdadeiro leilão, numa espécie de "liquidação de fim de es·
tação", como se os preciosos meios de comnnicação do
Pais pudessem ficar sujeitos aos caprichos dos eventuais
detentores do poder. Pelo que se sabe, esse leilão foi pro:
gramado com o objetivo de se outorgar as concessões de
rádio e TV aos grupos políticos do Sr. Paulo Maluf, que
se organizam em cada estado e cada município para rece·
ber as bencsses do poder.
O objetivo do Ministério das Comunicações, ao transformar o Diário Oficial num 6rgão ao seu serviço. para
. publicar seus editais, a fim de que, no apagar das luzeS
do atual Governo, sejam outorgadas centenas de conces·
sões, é sem dúvida impedir que o próximo Governo estabeleça uma política honesta e justa para o setor, não ficando o problema adstrito aos poderes dos grupos e dos
setores políticos que atuam /lO ramo.
f'. estranhável que, de repente, quando ficou provado
que o Sr. ~aluf estava derrotado no Colégio Eleitoral e,
conseqüentemente os detentores do poder amanhã serão
outros, dentro do espírito da rotatividade, que é essência
da democracia, resolva o Ministério colocar em licitação
todos os elinais disponíveis que tem o País, e, ao que
consta, tudo em carta marcada para ser entregue a grupos políticos ligados ao Sr. Paulo Maluf, numa tentativa
de dar àquel~ grupo o instrumental necessário de poder
de comunicação para sobreviver à grande derrota de 15
de janeiro.
O ato, além de desonesto é, por todos os títulos criminoso. Sabemos que O rádio e a televisão hoje, via de regra, sofrem crises financeiras e,

em muitos estados, es-

tações são fechadas. Temos mais estações em crise do
que em condições normais de funcionamento. Existe,
desse modo, forte perspectiva de fecbamento de emissoras e, mesmo assim, o Ministério das Comunicações faz
o edital para centenas de rádios e TVs, para locais onde
não hCt necessidade nem condições de instalação. Mas
tudo com cartas marcadas, para que a concessão seja outorgada aos partidários do Sr. Maluf, que, não tendo
mais condições de gastar o seu fácil dinheiro no Colégio
Eleitoral, talvez esteja planejando fazê·lo com a aqui.
sição de lima grande rede de com,Unicaçã~ no Brasil inteiro.
Já fiz ao Ministro das Comunicações um requerimento de informações, nos tenuos regimentais. ao mesmo

tempo que depunciei diretamente ao Presidente da República, via telex, o fato.
O Presidente da República é peça importante nesta
hist6ria, uma vez que terá de assinar os decretos de concessão. Será que o Sr. João Figueiredo vai participar de'
tamanha imoralidade?
Revanchismo é o termo que tomou conta de todos os ,
setores do Governo, como uma espécie de pânico generalizado face aos desmandos praticados em todos os se·
tores deste e de outros governos do Movimento de 1964.
Tancredo tem dito que em seu Governo vai olhar para
frente e não para traz. Não haverá revanchisino, da mesma fonua que a Justiça será absolutamente livre para
cumprir com o seu papel.
Mas é preciso que os homens que cometellj o crime1l~
tentar inventariar o Brasil, agora, depois que a Nação já
decidiu que Tancredo praticamente está eleito Presidente
da República, saibam que até a impunidade tem limites.
Ninguém, em sã consciência, vai admitir que os mesmos
que ficaram aí durante vinte anos provocando desatinos
continuem agora, depois que novos rumos já foram definidos para o País, na mesma tentativa de dividir o Brasil
entre si e seus apaninguados. Esta adveitência tem que
ser feita agora, enquanto é tempo, na esperança de que o
Presidente da República, ao tomar conhecimento do inventário do Ministério das Comunicações, mande suspender imediatamente os editais, para não cometer esta
descotcsia com seu sucessor. Se, porêm, prevalecer o
ponlo de vista dos malufistas, imposto ao Ministro da
Comunicação que determinou a feitura dos editais, é
preciso deixar bem claro que existe a possibilidade de se
pedir, brevemente, a anulação de tais atos. Revancbismo
é uina coisa e inventário. ou repartição de fim de Gover·
no, é outra!
Transcrevo, em seguida, Sr. Presidenle, para que fiqu,e
nos Anais da Casa, o telex que passei ao Presidente da
RepÚblica e o requerimento de informações feito ao Ministro das Comunicações, a fim de que amanhã ninguém
aleg\ie ignorância do assunto:

"PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Senhor Presidente:
Com base no art. 30, alínea c,da Constituição Federal, combinado com o art. \30 do Regimento Interno da Casa, solicito a V. Ex' que se digne encaminhar pedido de informação dirigido ao Ministério
çjás Comunicações, por intermédio da Presidência
-lAa República, versando sobre a distribuÍção de ca·nais de serviços de radiodifusão sonora e'dl\,la~odi
fusão de sons e imagens, e relacionado .wm!o!{·PrQ,.
jetos de Lei n's \.086, de 1983, I.344~ de- 1983, é'
4.442, de 1984, em tramitação, tal como vai abaixo:
Uma vez efetuada a concorrência, qual o cripara a distribuição do canal de radiodi·
fusão sonora, em Onda Média ou Freqüência Modulada, ou do canal de radiodifusão de sons e ima.
gens?
I)

téri~_ usado

2) Quais os motivos que.detérmiIjarant.a gra\l-'
de quantidade de concorrênciás para distribuição de
canais em ambas as modaÚdades 'neste últftno semestre?
I'

3) Quantos canais de radiodifusão sonora e de
sons e imagens foram distribuidos nos anos de 1983
e,1984, respectivamente?
4) Quantos canais de radiodifusão sonora de
sons e imagens foram distribuídos no primeiro e segundo semestres de 1984; respeetivamente?
5) Quantos canais de radiodifusão sonora em
Onda Média e Freqüência Modulada e de radiodi-
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fusão de sons e imagens, já incluídos no Plano Bási·
co, permanecem seQ1_distribuição?
Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1984. -FERNANDO CUNHA."
"Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência
nossa·- estranheza em relação ao excesso de distribuição de canais de radiodifusão sonora e de sons e
.imagens no último semestre. Essa estranheza é
maior ainda quando sabemos que, hoje, dezenas de
emissoras em todo o Brasil estão ameaçadas de fechar por falta de condições financeiras.
É de se considerar ainda a proximidade da eleição.e posse de novo Governo e nada mais justo a
ele fosse deixada a responsabilidade ela distribuição
de canais ainda existentes, visto haverpossibilidade
de novo programa para o setor, inclusive modificações no plano básico.

'solicitamos assim a Vossa Excelência o cancelamento, por parte do Ministério das Comunicações,
dos editais de.concorrênciajá publicados e que; nesta data, não tenham sido ultimados.
Na expectativa de sua valiosa providência, apre·
sento a Vossa Excelência meus atenciosos cumpri.
_mentos. Deputado Fernando Cunha."

o SR. ADAIL VETORAZZO (PDS - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
"Tancredo: quando ele é sincero?" Manchete em muitos
jornais, a frase que titula este pronunciamento só pode
ser recebida como mais uma piada de mal gosto do Sr.
Tancredo Neves.
É que com ela o ex-Governador mineiro se arroga o
direito de criticar o denodado pedessista Paulo Maluf.
Se existe alguém neste País incoerente é bSr. Tancredo
Neves.
A verdade é que, em janeiro de 1984, esse ast1!to políti·
co 'mineiro já era. candidato presidencial em potencial
nas indi~etas, 1i Qão ser que seu oponente fosse um gene-:
ral.Qu.a~ QWlsJllPes, na busca incessante de chegar
Ill:> po~r~!anÇJll o tJni:lvimen~l'* ':diU~Jâ'r,
l'1IiIcrooõ'mhf ;foi ~ PJimeiro a. liderá-Ias.: ~eferi.u
'lClllilodl!t'lil; plOclali:iando que a difícll Sitü·açãit-rlilcio..
.lIai . nã~: r~ontlrtdava ã' movimentação lias massas.
Quando,.enti'etaóto, sentiu a força dalUIlanifestações populares pelas "diretas", esqueceu-se da situação nacional
jlflítiva e._ táinbém, se engajou nos comícios públicos.
Rejeitada a Emenda Dante de Oliveira, Tancredo mais
Uma \-ez reâJllirece, desta vez anunciando-se col1)o' o. canqida'IP aml:iiy~lenje.Çontinuava na sOa earacterístiéa-enc,"aÇão política defenllen.do teoricamente.ils diretas,
lI)'as já se disponllo a ír ao Colégio Eleitoral, nas indire_ta~, se realmente, como afirmou, tivessem as oPl;)siçães
charices de ganhar. No conhecidíssimo episódto da E·
menda Figueiredo, enquanto as oposições promoviam
novos comícios pelas diretas em -Curitiba, São Paulo e,
finalmente, no Rio de Janeiro, Tancredo se dizia ooente
e impossibilitado de participar dessas manifestações.
mas, no'mesmo dia do comício do Rio, aparecia percor:
rendo os bastidores da Câmara Federal, ajudando o adiamento da votação da Emenda Figueiredo e sua conseqüente retirada. Mais tarde, em nova' mannbra objetivando ganhar a solidariedade da opinião públi6a, convi·
da Malufpara irem juntos ao Palácio do Planalto pedir a
~redo as "diretas Já".
Agora, foi Maluf que deu o troco, Tancredo assustouse e preferiu sair pela tangente da ironia.
. Muito hábil e velho conhecido dos 'truques políticos,
.aparentemente Tancredo vem viabilizando sua candidatura. Muitos, é claro, estão send\! enganados, mas a verdade mais cedo ou mais tarde será restabelecida, e os a·
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parentcmente heróis de hoje serão certamente vilões do
amanhã.

Quem viver, verá.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. HERÁCLITO .FORTES (PMDB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna render minha homenagem
póstuma a um grande educador piauiense, falecido domingo último, cercado do carinho de seus filhos e demais
familiares, na cidade de Teresina, onde residia há algumas décadas, após mudar-se de Piripiri, no Estado do
. Piauí, cidade em que nascera.
Trata-se do prof. Felismino Freitas Wcser, de tradicional família daqucla cidade c que, desde a sua juventude,
se revelou um espírito lúcido, uma inteligéncia invulgar e
um caráter nobre.
Toda a sua vida foi dedicada à educação. Desde a condição de professor primário em sua cidade natal, até a de
diretor de dois importantes estabelecimentos dc ensino,
na capital do Estado e de que foi fundador: o Ateneu
Piauiense e o Colégio Demóstenes Avelino, duas modelarcs instituições, que, durante muitos e muitos anos,
formaram gerações de jovens vitoriosos na vida pública
do Estado c do País.
Após afastar-se da direção do Ateneu Pialliense, o
professor Felismino Weser fundou o Colégio Demóstenes Avelino, nos idos de 1940, permanecendo na sua direção durante muitos anos, até entregá-la ao seu filho,
hoje desembargador Paulo de Tarso Melo e Freitas, Presidente, no momento, do Tribunal Regional Eleitoral e
uma das figuras mais expressivas e acatadas da Justiça c
da sociedade piauiense. Deixou o professor Felismino
Weser uma descendéncia ilustre, além do nome mencionado: Francisco de Assis Freitas, militar e advogado,
Antônio de Lisboa Melo Freitas, advogado e professor
universitário, Maria Leonília Freitas, dentista e professora universitária, Maria dos Remédios Melo Freitas,
professora, Maria de Lourdes Freitas Coelho, professora, casada com o nosso colega Deputado Celso Barros
C-oelho, e Maria José Melo Freitas, professora universitária e cientista.
Um dos vultos mais eminentes da literatura piauiense,
da década de quarenta é o poeta José Newton de Freitas,
falecido aos dezenove anos de idade, patrono da Academia Piauiense de Letras, da cadeira n- 39, de que é ocupante seu cunhado, professor Celso Barros Coelho. José
Newton era o filho mais velho de Felismino Freitas Weser e de D. Celina de Carvalho Melo Freitas, também já
falecida. Scu nome na literatura piauiense da época
projetou-se através do Livro "Deslumbrado", rico de
sensibilidade poética e publicado postumamente à morte
do poeta por seu pai. Na apresentação desse livro, o
proL Felismino revela a sua profunda dor ante a morte
do filho poeta, como bem expressa este tópico:
"Vejo-o através do manto da dor, na consubstanciaçào da angústia e do sofrimento, como um grito
de agoni:!" e aflição partido de quem, como José
Newton, sentia já, na miragem fugidia dos sonhos, a
verdade dolorosa da morte."
Falecendo com 89 anos de idade, o prof. Felismino
Weser, consagrado por muitas gerações d.e estudantes
que tiveram a felicidade de tê-lo como professor e diretor, deixa a todos os piauienses um exemplo de dignidade e de trabalho, sobretudo no setor da Educação, que
constituiu sua preocupação principal. Na condição de
Inspetor do Ensino, chegou a Diretor da Instrução
Pública, cargo equivalente hoje a Secretário da Educação. Teve também o mérito de ser o iniciador, n"o
Piauí, dos cursos noturnos, na esfera secundária, com o
que beneficiou milhares de jovens que só puderam estudar graças às oportunidades que lhes deu.
Fazendo este registro, quero significar o grande apreço que temos à pessoa do professor Felismino Freitas
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Weser, sempre admirado, sempre amado e que, pelo seu
exemplo, pela sua vida, pelo seu trabalho de educador.
haverá de perpetuar-se no coração e na memória dos
piauienses, inclusive como um dos seus intelectuais mais
ilustres.

o SR. BENTO PORTO (PDS - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no
próximo dia 6, o Governador Júlio Campos estará inaugurando 500 Km de pavimentação asfáltica da Estrada
Federal BR-163, ou Cuiabá, Santarém, no trecho de
Cuiabá, à SINOP.
Esta obra ao ser inaugurada, já tem tráfego médio acima de 1.500 veículos/dia. Por ela já se desloca quase a
metade da safra de grãos do Estado e a maior parte da
produção de madeira, café c outros produtos importantes da Economia mato-grossense.
A Cuiabá/Santarém é a rodovia mais importante do
ponto de vista de integração económica, ocupação territorial e desenvolvimento de Mato Grosso.
Por ser o eixo no sentido norte/sul geograficamente
mais central do Estado, esta obra representa a consolidação de Cuiabá como Capital político-administrativa e
como pólo de desenvolvimento industrial e agroindustrial. Estes dados revelam a alta vitalidade econômica,
social e política desse cmpreendimento, justificando a
antecipação de sua construção pelo Governo Estadual.
Desejo congratular-me com o Governador Júlio Campos pclo dinamismo que vem imprirJindo ao seu Governo e pelo brilhante trabalho que vem executando em prol
do progresso de Mato Grosso. Cabe, ncste instante, também uma palavra de reconhecimento ao ex-Governador
Frederico Campos, ao Senador Roberto Campos, ao
Deputado Maçao Tadano e à classe política, que tanto
lutou por esta obra.
Congratulo-me também com os pioneiros; antes do
Governo, confiaram no futuro daquela região e, enfren·
tando as maiores dificuldades, implantaram diversos
projetos de colonização e outros empreendimentos 'agropecuários.
Desejo ressaltar dentre outros valorosos colonizadores
o Sr. Ariosto da Riva, que construiu Alta Floresta, l?nio
Pepino. que implantou o SINOP c sua grande indústria
de álcool naquela cidade, o Sr. José Pedro Dias (José Paraná), que implantou juara, o povo dinâmico e lutador
dc Colidcr, e tantas outras unidades e núcleos na região.
Foi o Presidente Médici que rasgou a mata de Cuiabá
até Santarém, c bastou isto para que quase um milhão de
pessoas, apenas no território mato-grossense, às margens
da rodovia, se instalasse, vindos de todas as partes do
Brasil. construindo e progredindo.
Esta obra é um exemplo de que este outro Brasil precisa ser conquistado para salvar o Brasil do litoral, poluído, desempregado, flagelado e recessivo.
Neste momento de tamanha convalescência democrática. quando se assiste ao prevalceimento de interesses fisiológicos acima dos compromissos com os partidos,
com a Constituição e com a democracia, preocupa-nos,
como legítimo representante daquele povo lutador, a
turbuléncia inexorável que poderá vir, com os flancos abertos para o casuísmo ou para o golpe, antes ou após a
sucessão presidencial.
Que a perscverança c a luta daquele povo na constituição de uma nova terra sirvam de exemplo para aqueles que desertam das fileiras patrióticas e traem, em
função de seus interesses, a constituição de uma autêntica democracia para o Brasil.
Tenho dito.
O SR. SALLES LEITE (PDS - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte, Srs. Deputados, muito se tem falado sobre a abertura política, sobre os embates eleitorais, sobre a paternidade da liberdade. Estão, no
entanto, se esquecendo de um pequeno detalhe: a única
área de enorme êxito dos últimos governos foi a de Comunicações: rádio, televisão, telefone. telex, correios e
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telégrafos. Esse desenvolvimento foi que possibilitou as
mani festações de massas, a comunicação direta com dezenas de milhões de brasileiros.
É o que vai acontecer com a informática. Os coronéis e
as esquerdas não vão conseguir deter, salvo a existéncia
de uma ditadura feroz, como as dos países do leste europeu, de Cuba ou da Rússia, o processo de informação
das sociedades. E essa nova lei, pouco inteligente e muito
emocional, vai para o lugar para Ollde vão todas as coisas que entram rapidamente em desuso.
Dentro deste raciocínio pouco adianta discutir aspectos isolados da lei. O problema é mais abrangente, mesmo mantendo a reserva dc mercado. Como, no entanto,
algumas idéias devam ser alinhavadas sugiro o seguinte,
que está ao amparo da lei: I- - extinguir a COBRA, estatal que concorre com a iniciativa privada, cobrando
preços mais altos às estatais e reduzindo-as nas vendas a
particulares. A Prólogo parece que também é estatal: o
mesmo caminho; 2- - O Poder Executivo, considerando
o aumento mundiai da expectativa de vida - gerado
fundamentalmcnte pela diminuição da mortalidade infantil, deveria pensar no que fazer com um indivíduo, de
mais de 40 anos, em termos de oportunidade de adaptação, quando o poder do computador se tiver manifestado plenamente. Só para dar um exemplo, a população
dos Estados Unidos, de mais de 65 anos, será 1/4 de sua
população total, dentro de uns 20 anos; 3- - a inteligência, nem direi no homem de meia idade, mas no considerado idoso - que goze de razoável boa saúde - se sintetiza para setores que poderão torná-lo mais apto para um
,rupo de tarefas periféricas à informática qlle os jovens
li-: e temos, segundo os técnicos, 1,5 milhão de empregos
a s~rem criados por ano. Portanto, podereinos ter mais
conflitos de gerações decorrentes da universalização do
computador.
Só que esses problemas sérios a SEI nunca os resolverá. Não tem competência, dirá: é assunto do Congresso.
Infelizmente, ainda são muitos os entusiastas da miséria
do povo brasileiro.
O SR. JOst GENOINO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, juntamente
com os Deputados Ademir Andrade, Sérgio Cruz, Irma
Passoni e Jacques D'Ornellas, integramos uma comitiva
de Parlamentares, da qual participaram também dois representantesdo Parlamento Europeu: um Deputado inglés e um Deputado belga. Acompanhados pela representante da Anistia Internacional, Sr' Patrícia, pelo jornalista Je.an Rocha, da BBC de Londres, pela jornalista
Memélia, da Folha de S. Paulo, visitamos a;s áreas do
norte de Goiás, c'onhecida como Bico de Papagaio, e o
s'ul do Pará, especialmente a cidade de Xinguara. Esta
comitiva de Parlamentares, bispos e jornalistas presenciou com os próprios olhos e ouviu com os ~róprios ouvidos a violéncia desenfreada que se desenvolve naquela
região con tra posseiros e trabalhadores rurais, violência
esta a serviço dos latifundiários, exercida pelos pistoleiros e grilheiros, pelo GETAT e pela Polícia Federal.
Nessa área está sendo implantado o Projeto Carajás, e
nela sc verifica uma ofensiva contra os trabalhadores rurais para viabilizar o Projeto Carajás I e 2. Visitamos o
povoado dcstruído, conversamos com lavradores presos
e torturados. Visitamos cidades, realizamos comícios e
normalmente falávamos perante pistoleiros e latifundiários armados.
Temos um conjunto de documentos, um verdadeiro
dossiê, que prova a ação violenta dos latifúndios, dos
grandes projetos agropecuários, dos grandes projetos de
mineração contra lavradores e trabalhadores rurais.
constatamos que os órgãos de repressão do Governo Federal - a Polícia Federal e o G ETAT - estão a serviço
do latifúndio. O GETAT é um verdadeiro INCRA militarizado, e a Polícia Federal age de comum acordo com
ele. Surpreendeu-nos constatar que a Polícía Militar dos
Estados de Goiás e do Pará, Estados governados por
Governadores da Oposição, age com a mesma violência
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com que agia antes de 1982. O próprio Secretário de Segurança do Estado de Goiás, Deputado .Tosé Freire, conhecido como grileiro do Estado, chega a ponto de desmenlir nota oficial dos Bispos da CNBB, da Regional
Centro-Oeste, que documentaram várias violências praticadas pelo Secretário de segurança.
Neste sentido, reafirmamos aqui a reivindicação dos
trabalhadores de Goiás, que pedem a destituição do Secretário de Segurança, Deputado .Tosé Freire. Temos um
dossiê completo sobre essas denúncias e vamos falar insisten temente sobre a matéria, em todos os horários que
pudermos utilizar.
Queremos manifestar o nossa apoio e a nossa solidariedade aos trabalhadores do sul do Pará e do Bico do
Papagaio. O nosso total apoio aos bispos e padres e aos
agentes pastorais da região. Gostaria de registrar ainda o
nosso apoio integral às seguintes resoluções do encontro
dos trabalhadores rurais, que se realizou em Xinguara,
Estado do Pará, nos dias 3D de novembro a dois de dezembro de 1984:
"Nós trabalhadores rurais reunidos em Xinguara, Estado do Pará, de 3D de novembro a 2 de dezembro de 1984, num Encontro sobre Reforma
Agrária, chegamos às seguintes conclusões:
Qual a Reforma Agrária que interessa a nás trabalbadores?
Não consideramos que isto O Governo vem fazendo por meio de seus órgãos, na nossa Região,
através do GETAT, seja Reforma Agrária.
- Reforma Agrár~ é uma conquista de nós trabalhadores.
-,- Deve ser baseada nas nossas necessidades e interesses.
- Deve ser diseutida c decidida por nós.
- Deve ser feita por nós.
- Deve ser imediata, radical, para todos os trabalhadores e em todo o país.
- 'Reforma Agrária é para .quem vive e trabalha
na terra.
- É quebrar as relações econômicas e de poder
que beneficiam os latifundiários e empresas nacionais e multinaeionais.
- Reforma Agrária é o confisco polftico das
grandes propriedades, sem idenização, e sua ocupação pelos trabalhadores.
- É uma maneira nova de organizar a produção
ea comercialização, exigindo do Governo uma política agrícola voltada aos trabalhadores.
- É nós, trabalhadores, termos condições de
saúde, educação, aposentadoria, transporte e lazer.
Como nás trabalhadores podemos conquistar esta
reforma agrária que queremos?
- A conquista da Reforma Agrária é o resultado
de uma luta política.
- Depende da nossa vontade e nossa capacidade
de união e organização para ter força.
- Conquistaremos a Reforma Agrária participando
e nos organizando em Sindicatos, Associações e Movimentos Populares combativos.
- Acreditando na força da classe unida e organizada.
- Nós, trabalhadores, devemos lutar juntos com
os exploradores da cidade e também, com os índios.
- Para conquistarmos a Reforma Agrária precisamos tcr clareza de quem são e como agem os nossos inimigos, 'para saber como enfrentá-los.
- Devemos, também, saber quem são aliados
para fortalecer nossa luta.
- Precisamos procurar crescer no conhecimento
porque para nós o conhecimento é poder.
- Resistindo, ocupando, e exigindo a terra, denunciando, se manifestando, se organizando e brigando é que conquistaremos a Reforma Agrária.
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Nós trabalhadores propomos a formação de Uma
Comissão da Região Sudoeste do Pará e Comissões
locais com participação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e das entidades de apoio para lutar
pela Reforma Agrária.
Xinguara, 2 de dezembro de 1984.
Trabalhadores Rurais de Xinguara, Rio Maria,
Redenção, Conceição e Marabá (Pt\): Couto Magalhães e Paraíso do Norte (GO); São Félix do Araguaia (MT), e Ouro Preto do Oeste (Rondônia).
Tivemos ainda a participação e apoio:
Campanha Nacional pela Reforma Agrária; Deputado Federal Ademir Andrade - PMDB-PA;
Dep. Federal Jacques D'Ornellas - PDT-RJ; Dep.
Federal - Sérgio Cruz - PMDB-MS; Dep. Federal 10sê Genuino Neto - PT-SP; Vereador Humberto Cunha, PMDB-Belém; Vereadores da Corrente Popular de Xinguara e Rio Maria; Anistia Internacional: CPT - Nacional e Regionais: Norte II e
Araguaia e Tocantins; Conselho Indigcnista Missionário (CIMI): Diocese de Conceição do Araguaia;
Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica
(IBASE); Sociedade de Defesa do Direitos Humanos (SDDH) - Belém; Movimento Direito ã Vida
(MDV); Movimento de Educação de Base (MEB);
Secretaria de Agricultura - (SACRI); Instituto de
Terra do Pará (ITERPA) Central Única dos Trabalhadores - (CUT); Alguns Padres e Religiosas; Prefeituras: São Félix do Araguaia; Canarana e Santa
Terezinha - MT; - Associação de Professores de
Xinguara; Associação de Moradores do Bairro do
Emerência-Conceição do Araguaia: Movimento Populares de Conceição do Araguaia e Xinguara.
Estiveram presentes repórteres:- Rádio BBC de
Londres; Jornal Liberal de Belém; Jornal Resistência, em Belém; .Tornai Folha de S. Paulo; .TornaI O
São Paulo; Jornal O Popular, Goiânia.
O SR. JORGE UEQUED (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Ministro Delfin Netto prepara novo golpe contra os trabalhadores e aposentados.
A Secretaria de Controle das Estatais, órgão do Ministério do Planejamento, está anunciando que, para reduzir o déficit da Previdência Social, que eles prevêem de 8
trilhões e 200 bilhões em 85, deverào ser reduzidos os benefícios concedidos pela Previdência em mais de I trilhào de cruzeiros.
Isso para atender a mais uma exigência do FMI, conforme se vê em documento, de mais de 100 páginas, que
o Banco Central do Brasil entregou a bancos internacionais.
Isto quer dizer que, para atender aos interesses dos
nossos credores, vamos ter menos atendimento médico e
hospitalar c menos remédio em 1985, Saliente-se que o
atual atendimento já é precário, com os hospitais sendo
levados à insolvência e os trabalhadores desassistidos.
Esse esquema, faz parte do plano do Sr. Delfim Netto,
para preparar uma incompatibilização do futuro Governo Tancredo Neves com os trabalhadores e aposentados,
pois, em 1985, cOIlJ a redução desses benefícios, vai aumeritar o protesto social.
Adicione-se a isso que uma das esperanças para aumentar as receitas da Previdência seria que os dissídios
coletivos dos trabalhadores fossem superiores a 100% do
.INPC, mas, nos planos com o FMI, isto não deverá
ocorrer, reduzindo, assim, o poder de compra dos trabalhadores e a receita da Previdência.
Delfin prepara, pois, para 85, um desacordo entre o
Governo, trabalhadores e aposentados.
Ê necessário um esquema para evitar O golpe", pois a
expectativa da sociedade brasileira é d~ que os benefícios
sociais sejam ampliados e não reduzidos. A própria PreB
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vidência Sacia! Rural, que necessita ser ampliada, pelos
planos do Delfin, será reduzida.
Quem vai tomar posse em março deve prevenir-se
para evitar a in compatibilização com a sociedade brasi:
leira.

o SR. FRANÇA TEIXEIRA (PDS - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
N ação assiste, perplexa, aos últimos dias deste abissal espetáculo que ê a luta para votar em Tancredo no Colégio
Eleitora!. Espantoso, fantástico que tanta gente tenha
aderido ao famigerado Colégio, mesmo com a prova sendo oral e a descoberto. Mas a esta altura Tancredo é uma
palavra mágica, e a grande prova escrita do voto livre e
soberano é o que pretendemos resgatar do Presidente.
Entretanto, não será o plebiscito por ele prometido. O
referendum que o Brasil exige de Tancredo logo após a
sua posse é a eleição direta já em todas as Capitais brasileiras. É a liberdade incondicional para todos os Municípios considerados áreas de segurança nacional. É voto
na boca da urna em todas as estâncias hidrominerais.
Mas na verdade é um escândalo, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o que continua acontecendo em algumas Capitais e áreas de segurança. Nas Capitais, os delegados,
Prefeitos ilegítimos, porque .não eleitos ou votados, pagam miseravelmente ao funcionalismo, atrasam o pagamento de pais de fámília necessitados, oferecem péssima
qualidade no transporte coletivo, ameaçam a população
com taxas absurdas e inconstitucionais, como a do lixo, e
outras barbaridades, mas, por outro lado, gastam verdadeiras fábulas com promoção pessoal, minutos c mais
minutos de televisão sempre nos horários nobres, onde
eles são caríssimos. Programas de rádio em rede, placas
de out-door, matéria paga nos jornais. Enfim, gasta-se e
queima-se o dinheiro público com uma prodigalidade assustadora, digna de uma convenção do PDS. Enquanto
isso, as Capitais brasileiras, túmulos do desenvolvimento, porque elas só incham, sequer crescem, se transformaram melancolicamente ao longo desse últimos anos
em apenas fontes de nepotismo e filhotisino, onde somente os parentes e'subparentes tém vez ou são aproveitados.
Nos municípios considerados áreas de segurança a situação é muito pior. Principalmente porque ali os interventores são perpétuos, diria vitalícios, e para provar
isso cito apenas dois exemplos: o de São Francisco do
Conde, na Bahia, está no cargo há exatamente 13 anos.
O de Camaçari, com um orçamento neste ano de 19 bilhões de cruzeiros, onde funciona um Pólo Petroquímico, perpetuou-se no poder a partir do dia 5 de agosto de
1974: É revoltante, Sr. Presidente, que a Bahia, berço da
cultura e da civilização, seja o paraiso dessas figuras atipicas na Constituição Brasileira, pois acolhe dez Municípios irregularmente administrados porque não têm o
aval popular.
O Deputado Paulo Maluf, ontem, da tribuna desta augusta Casa, deixou-nos extremamente confusos frente à
nervosa expectativa que se formou pelo seU pronunciamento repleto de gongorismo. Aliás, não sabiamos, devido ao festival de incoerência perpetrado, se estávamos
diante de Luis de Gongora ou Aristófanes, o pai da comédia.
O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há alguns desagradáveis momentos em que todos nós
que estamos na vida pública somos obrigados a aceitar
com humildade. Por exemplo, agora venho sendo vítima
de ataques absolutamente injustificados e incoerentes de
um energúmeno que está, por seu confessado horror a
Getúlio Vargas, nosso patrono maior, erradamente dentro do nosso partido, que está muito esclerosado e não
pode ser levado a sério, e ataca-me porque estava pas-
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seando na Europa quando não alcançávamos número
para derrubar o veto à Lei dos Royalties.
Mas entre esses lados desagradáveis há outros extremamente agradáveis. E uma das alegrias que tive ao voltar a esta Casa, depois de 20 anos de cassado, foi o reencontr.Q. com a minha classe, a classe dos engenheiros, que
acaba de dar no Rio de Janeiro uma grande prova de
maturidade política, uma prova de grande espírito democrático. Refiro-me à eleição direta que levou 16 mil
profissionais, filiados ao CREA - Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro - às urnas para a escolha do candidato que veio a ser ontem homologado pelo Conselho para a .Presidência, por três
anos, deste importante Conselho de profissionais. Realmente, uma coisa inédita neste País. Não era eleição
obrigatória. Dezesseis mil engenheiros, arquitetos,
geólogos, agrônomos correram às urnas, e por mais de
40% elegeram um jovem engenheiro geólogo, o Sr. Arciley, Engenheiro Agrônomo, aliás, que foi Coordenador
da Câmara de Engenharia Agronômica do CREA, em
1983, que é Conselheiro e Vice-Presidente do CREA, e
que era, até ontem, e que trabalha como' gerente do
BNDS.
O companheiro Arciley teve, entre outros, o meu
apoio decidido, o apoio do Presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro, do Engenheiro Jorge Ricardo Bittar, do Engenheiro Luiz Alfredo Salomão, Secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, do Engenheiro Luiz Pinguelli Rosa, do Arquiteto Oscar Niemeyer, do Arquiteto Sabino Barroso, do Engenheiro e
Senador Saturnino Braga e outros.
O companheiro Arciley foi realmente consagrado nas
urnas e, finalmente. foi reconhecida ontem pelos Conselheiros como válida essa indicação. E ele foi eleito, porque é o Conselheiro ainda quem elege o Presidente do
CREA. Então, ontem houve a ratificação da vontade soberana dos profissionais de Engenharia do Rio de J aneiro.
E para congratular-me com a minha categoria e para
dar os parabéns aos engenheiros do Estado do Rio de Janeiro que aqui estou registrando este episôdio, que é
marcante na história da democracia da nossa classe no
Rio de Janeiro.

o SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para denunciar o que está ocorrendo
numa determinada área do oeste do meu Estado, Santa
Catarina, máis precisamente no Municipio de Chapecó.
Numa área reservada aos índios bailsangas
encontram-se em conflito dezenas de faroilias indígenas e
dezenas de familias de brancos, agricultores que lá estão.
E esse conflito vem de há anos, Sr. Presidente. Tanto os
agricultores como os indfgenas alegam ser proprietários
daquelas terras, alegam ter o direito de lá permanecer,
cria-se, então uma certa tensão na área. Tanto isso é ve;r.dade que, em virtude da própria tensão existente na localidade, mais precisamente chamada Toldo Chimbangue,
no Município de Chapecó, Santa Catarina, que cerca de
15, 20 indios Kaikangs se deslocaram para Brasília, na
última semana, e, neste momento, encontram-se acampados nos gramados do Congresso Nacional, esperando
uma decisão que de há muito já devia ter sido tomada.
Segundo se comenta amanha o' chamado "grupão",
composto pelo Ministério do Interior, pelo Ministério
Extraordinário para Assuntos Fundiários, juntamente
com a FUNAI, haverá de decidir esta questão que há
.muitos anos vem-se arrastando.
Espera-se uma solução para que índios e agricultores
brancos não venham a se confrontar, para que não venha 'a aeontecer inclusive um massacre, que é o que os
índios que aqui estão acampados, nos gramados do Congresso Nacional, dizem que poderá acontecer.
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Esta é uma preocupação que queríamos trazer a esta
Casa. O grupo que amanhã haverá de se reunir discutirá
e decidirá este assunto de tão grande magnitude.
Eram as considerações que queria deixar. (Palmas.)

o SR; JOst LUIZ MAIA (PDS - PI. Sero revisão
dó orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois assuntos trazem-me li tribuna desta Casa. O primeiro é sob
forma de um apelo à Sr' Ministra da Educação: que, ao
eriiitir os formulários das bolsas de estl.ldo, determinou
fossem feitos por Estados, evitando, naturalmente, que
outros companheiros parlamentares de outros Estados
mais fortes, onde aqueles formulários não têm maior significação, fossem permutados com a maioria dos parlamentares nordestinos.
De modo que queremos fazer um apelo à Sr' Ministra
da Educação no sentido de rever essa decisão, que prejudica em grande parte o programa de ensino dos Estados
do Nordeste.
O outro assunto que me traz à tribuna se refere à situação do setor agropecuário nacional.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil dispõe de recursos suficientes para dinamizar o setor agropecuário
nacional, cuja contribuição é decisiva para a superação
de nossos principais problemas, interna e externamente.
Temos terras agricultáveis que inexplicavelmente permanecem ociosas, enquanto milhões de brasileiros quase
não têm o que comer c outros tantos encontram-se desempregados ou subempregados, no campo e nos centros
urbanos de todo o País.
No Nordeste. o ,quadro é ainda mais grave o dramático, com uma situação de pobreza e miséria absoluta incompativcl com a dignidade humana, embora a Região
já tenha demonstrado sua viabilidade econômica, principalmente no setor primário.
Assim, passado um dos perf'lldos mais críticos de sua
história no que tange a adversidades climáticas - seca e
enchentes - era de se esperar que o Governo desenvolvesse uma vigorosa .política de incentivos e estimulos capaz de, a partir do fortalecimento e expansão das atividades agropecuárias, dar inicio à redução econômica e
social do Nordeste.
No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar da
disposição de trabalho e da vontade de pr,oduzir, os agricultores nordestinos não dispõem de capital próprio
para aumentar a área plantada e a produtividai:le de suas
terras, ainda necessitando Para isso de empréstimos do
sistema de crédito rural para o custeio de suas lavouras c
investimento em suas propriedades.
Infelizmente, nobres colegas, nem o Banco d!J Brasil,
que é o principal agente do sistema, está aplicando na
agricultura do Nordeste, deixando os produtores abandonados à própria sorte, tomados pelo desânimo, vendD
o tempo escoar-se, sem nada poder fazer para aproveitar
as condições propicias ao plantio da próxima safra.
Urge, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o
Banco Central, a Secretaria de Planejamento ou a própria Presidência da República providenciem ou determinem a imediata liberação dos recursos indispensáveis
para que o Nordeste explore, pelo menos em parte, seu
grande potencial agrícola.
Tendo em conta a descapitalização do setor, a baixa
produtividade e os demais fatores desfavoráveis que afetam a agropecuária nordestina, é preciso também que o
Governo Federal mantenha as atuais taxas de juros do
crédito agricola para a Região, pois a elevação dos custos financeiros desestimulará os produtores e provocará
a retração das atividades do campo, agravando as dificuldades que lá se verificam em termos de abastecimento
interno, êxodo rural, desemprego, fome e miséria.
Isto posto, Sr. Presidente, Brs. Deputados, formulamos veemente apelo ao ExmQ Sr. Presidente da República, ao Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento e
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ao Presidente do Banco Central, no sentido de destinarem ao Nordeste o volume de crédito compatível com
suas mais prementes necessidades, mantendo as taxas de
juros hoje vigentes para a Região.

o SR. SAULO QUEIROZ (PDS - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem estiveram em Brasilia, sem exceção de nenhum, todos os
funcionários do Banco do Brasil que constituem o seu
primeiro escalão. Estiveram aqui os Superintendentes
Regionais, os Chefes de Departamentos, os Consultores
Técnicos e Jurídicos, em suma, aquela argamassa que colabora de forma decisiva para que o Bqnco do Brasil seja
uma instituição repeitada nos seus cento e poucos anos
de fundação.
Esses funcionários produziram um documento, que
peço seja transcrito nos Anais da Casa. E eu me quedo
aqui a perguntar, Sr. Presidente, se este documento redundará em algum efeito prático, neste instante em que,
polarizada pela sucessão presidencial, a sociedade brasileira não se prende a discutir assuntos também de grande
relevância. E o assunto de grande relevância enfocado
neste documento é a reforma bancária.
Passo a ler o documento, para que meus companheiros Deputados possam tomar conhecimento do seu teor.
"CARTA AO PRESIDENTE
Exm Sr. Presidente
Os funcionários do Corpo Permanente do Banco
do Brasil - o Chefe do Gabinete da Presidência, o
Consultor Técnico da Presidência, os ConsultoresJurídicos-Adjuntos, o Assessor Especial da Presidência, os Chefes-Adjuntos da Presidência, os
Coordenadores-Chefes da Cotec, os Chefes de Ga·
binete das Vice-Presidência e Diretorias, o Auditor
Chefe, os Chefes das Assessorias da Vipad, Viper,
Vipin e Cacex, os Superintendentes do Câmbio, Caccx e Agências no Exterior, os Chefes de CESEC, os
Chefes de Departamento, os Superintendentes Regionais e os Gerentes de Agências, representando
todos os Estados da Federação - abaixo-assinados,
preocupados com as notícias que vém sendo veiculadas pela Imprensa sobre os rumos da. "Reforma
Bancária" em fase de aprovação pela responsabilidade que a Instituição tem para com o futuro deste
País, vêm de público hipotecar sua irrestrita solidariedade à posição assumida por V. Ex' e pelo Conselho Diretor do Banco, que reflete o pensamento de
toda a Casa e os interesses maiores da NaÇão, ou seja:
. 11) é indispensável que matéria de tál magnitui.i,
seja apreciada pelo Congresso Nacional: pelas alteraÇões que serão introduzidas na Lei ho 4.595, 'de-:3l12·~, aJ'T<O"" pelo Poder Legislativo, que institucionalizou Cf Sistema Financeiro Nacional e que,
conseqüentemente, à luz do ordenamento jurídico,
requer, de form a imperativa, o reexame pelo mesmo
Poder, não cabendo sua alteração pela simples via
administrativa; e, principalmente, pelos reflexos que
as mudanças certamente trarão para todos os segmentos da sociedade brasileira;
b) dada a relevância de sua atuação para o desenvolvimento nacional, deve ser preservado o Banco dó .Brasil como instrumento de ação difl:ta do
Governo no mercado de crédito. Assim, na implo-"
mentação do novo modelo, devem ser adotadas
ações que permitem a preservação do patrimônio financciro e moraJ conquistado ao longo de quase
dois séculos: em última instância, um patrimônio da
própria sociedade brasileira;
c) por isso, é necessário um periodo de transitoriedade, indispensável ao ajuste interno da IÍ'lsti9
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tuição sem traumas, de forma a não trazer prejuízos
ao sistema produtivo; e
d) permitir o acesso a todos os segmentos do sistema financeiro, de forma a poder gerar recusos capazes de dar continuidade à sua missão desenvolvimentista.
Não entendemos o açodamento com que se preten de alterar drasticamente o funcionamento de
uma entidade eficiente e que, no atual estágio do
nosso sistema financeiro, não tem substituto capaz
de exercer funções tão relevantes para o País., "Se a
reforma é tão oportuna, não há razão para se subtrair a matéria ao exame prévio dos representantes
do povo" (Ministro Mário Pacini, Presidente do
Tribunal de Contas da União).
- Como ficará a assistência creditícia aos mini,
pequenos e médios agricultores deste Pais? E às pequenas e médias empresas?
- Como manter as centenas de agências deficitárias, situadas nas regiões mais carentes deste PaisContinente?
- Quem assumiria os custos pela manutenção de
mais de 600 funcionários de alto nível pelo Banco
aos mais diversos Ministérios e demais órgãos do setor público?
O Corpo funcional do Banco do Brasil não teme
qualquer reforma, e até exige aquelas que atendam
aos interesses reais da Pátria. Preocupam-nos, sim,
imposições dissociadas das realidades nacionais,
que pretendem diminuir a importância do Banco
nos cenários doméstico e internacional.
Soubemos assimilar a Reforma Bancária de 1964
e dar ao País uma instituição que atendeu às necessidade de todo esse período. Se mais não fez, é porque
sistematicamente tem sido contingenciada por uma
política que, apesar de todas as promessas, só propiciou seu esvaziamento.
É preciso que se consiga levar à sociedade nosso
grito de protesto, em defesa da construção do futuro
dc todos nós brasileiros.
Brasília (DF), 3-12-84.

Sutterltcndcntes Regionais - Acre - Dagildo de
Jes\ls'Ródrigues - Amazonas - Francisco M. de
V. 'Filho - Pará - José Pereira e Silva - Rondônia - José Pessoa - Maranhão - Luis Carlos
Bello Párga - Piaui - Jorge Hagen Masuad -..,.Ceará ~ Jose Magno de Leão Brasil- Rio Grande
do Norte - Carlos Coelho de Alverga Netto - Paraíba - José Leopoldo de Souza - PernambucoWil,son dos Santos Garcia - Alagoas - Nivaldo
Rodrigues de Alenear - Sergipe - Antônio
Abrahão Chalita - Bahia - José Bezerra Rodrigues - Minas - Anthony de Nardi Ferraz - Espirito Santo - Jayme Hilário Mayer - Rio - Arnaldo J. Fábregas C. Júnior - São Paulo - Alberto
Policaro - Paraná - Alceu Porres - Santa Catarina - Hugo de Abreu Coimbra - Rio Grande.do
Sul- Hermes Elustondo Jacobsen - Mato Grosso
do Sul - Luiz C. Nazareth - Mato Grosso - Jurandir V. Guedes ~ Goiás - Sayde José Miguel.

Úrgios da Dlreçio Gerai: Presidência - Edson
Purgato - João José Ferreira Forni - Jorge de
Meireles Rodrigues - Antonio Hugo C. Branco
Sampaio - Paulo Pacheco Prates - Ar.tur Pinheiro
de Castello Branco - Paulo Maurício G. Andrade
_ Douglas Diniz - Euler Gomes de Deus'.

Gerentes de Agênclas-Centro - Belém - Gutembergue Jacone da Silva -"- João Pessoa - Manoel
Gouveia dos Santos - Recife - Severino Oliveira
Moura - Salvador - Manuel da Ressureição Belo Horizonte - Flori'{aldo Erotide Silva - Vitória - João Carlos Finardi - Rio de Janeiro Narciso F. Bouças Júnior - São Paulõ - RoberlO
Dias Pereira - Porto Alegre - Alcides Beneti Covalo - Brasilia - Paulo Nivaldo Broglio Seottillão Lou,enço D'Oeste - SC - Solange Rl:Ch.

Consultoria Técnica da Presidência - Luiz Reginaldo Lima - Geraldo Ferreira Naegele - Cláudio
Dantas de Araújo.
Vlee-Presldênclas - Tarcísio Lúcio Pereira Vivaldi Canedo Torres - Lucílio de Abreu Pereira
da Silva - Oscar Ferraz Pires - Dilermando Xavier de Sá - Arideu Galdino da Silva Raymundo Otto Werner Noite - Pedro Cezar de MirandaSiegfried Bischoff.
Diretorias - Franklin Nogueira Gonçalves Pedro Alberto de Araújo Lima - Said Ismael Gese
- Accáçio Gomes - Luiz Carlos Guimarães An',
drade - Francisco Cesar Monteiro - Jose Antomar de Pinheiro Bastos - Paulo Lol.
C.tros de Pr cenamento de Sernços e Comunicações ~ CESEC - Roberto Pinto Meireles - Érico Szpoganicz - Roberto Cordeiro Nogueira Welter RChder Toniza - Odair Prado de Oliveira.
Diversos - Antônio Benjamin Castaílon - Joaquim Ferreira Amaro - Nelson Ramos de Mattos
- Antonio Francisco Teixeira da Silva - CH.
CESEC-Curitiba - CESEC Porto Alegre - RS.
Érico 'Szpoganicz.

Departamentos - Antônio Carlos Noronha
Martin's - Danilo Silvestrin - Élio Schmidt
Osório - Kleber de Carvalho Paiva - Mauro Macedo Bringel - Fernando Sá Corrêa Alves Mário Renato de Andrade - Paulo Sérgio Barbosa
Ferreira - Sérgio Gusmão da Silveira - Cid Carlos Forléo - João Baptista de Ávilla - Moacyr
Montella - Nilo Fensterseifer - Antônio Juvenal
Guerra Filho - Eduardo José Ferreira Barnes Ronaldo Frederico Lago Youle - João B. Abreu
de Oliveira - Maurício Teixeira da Costa - Miguel ~ugusto Fonseca de Campos - Paulo Rubens
Mandarino - Sady Luiz Denicol.
Outros Órgãos - Braz Marques Murtinho Braga
- Manuel Roberto Alonso Vaíverde - Sabastião
Marcos Velloso - Dario Brunoni - Hcrbert Hoover Machado - Jorge Lopes Rodrigues - Letício
de Campos Dantas Filho - Fernando MarceIlo
P.C. Branco - Necimen Barzellay - Oswaldo dos
Santos Pereira.

Finalizando, quero apenas deixar aqui a minha posição de funcionário do Banco do Brasil. Seria inadmissível agora, ao apagar das luzes deste Governo que teve
cinco anos e nove meses para promover mudanças dessa
envergadura, fazer-se essa propalada reforma bancária,
em cujo mérito nem quero entrar ~gora, através de
deereto-Iei. E a informação de que dispomos é no sentido
de que nos subterrâneos menores do Ministério da Fazenda se trama contra o Congresso Nacional ao tempo
em que, agredindo a Constituição, se pretende implementar medidas dessa magnitude através de um decretolei.
Aqui fica, portanto, o meu protesto, como funcionário
do Banco do Brasil e, principalmente, como parlamentar, contra essa ação. Uma medida como essa constitucionalmente só pode ser implementada por este Congresso Nacional.
O SR. NILSON GIBSON (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
faço, na tarde de hoje, dois registros, que considero de
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grande importância, a tim de deixar consignados nos
Anais desta Casa Legislativa..
Inicialmente, destaco as dificuldades da agroindústria
canavieira de Pernambuco.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o setor de agroindústria eanavieira de Pernambuco vive momentos de dificuldades financeiras, e ninguém sabe a quem atribuir essa
situação, pois são poucas as unidades industriais que estão pagando integralmente a cana fornecida às fábrie~s
pelos agricultores.
Alguns industriais açucareiros e diversos plantadores
de cana estão atribuindo a falta de recursos financeiros
na árca canavieira do Estado à baixa cotação do preço
do açúcar no mercado internacional e os escassos nume~
rários carreados para essa atividade econômica f}0 Nordeste, enquanto outros atribuem essa situação aos Setores económicos do Governo Fcdcral, que sempr~ trabalham pelo desestímulo da produção em nOSsa :região
Nordestina, principalmente em Pernambuco.
Os plantadores de cana de Pernambuco estão sendo
penalizados por uma política de dois pesos e duas medidas e, principalmente, por posicionamentos políticos das
lideranças dos Estados da região que comungam com o
pensamento político do Governador Roberto Magalhães
e ai estão sendo hostilizados.
Realmente, entendem os agricultores canayieiros que
o setor só tem condições de sair do fundo do pOçQ, cQm
uma reformulação da política de preço do produto e no
sistema econômico e financeiro do Governo Federal
pois o setor canavieiro do País há muito tempo que v,em
scndo dirigido desordenadamente, sem uma diretriz, sem
um comandante à altura do que represeta essa atividade
agrícola no balanço de pagamentos do Brasil e, pricipalmente, o quc representa a cultura da cana na área rural
nordcstina.
Essa atividade econômica vem ao longo dos anos sem
as minimas perspectivas de melhoria, principalmente nos
últimos cinco anos, quando a inflação começou a atingir
índices alarmantcs e os preços dos insumos e do adubo
foram lá para cima, enquanto os preços polítieos para a
cana-de-açúcar permaneceram até os dias atuais. Não tiveram os pl~tadores de cana, no decorrer desses últimos
governos, nenhum incentivo para melhorar os campos
agrícolas, apcsar dos esforços desenvolvidos pelos governos pernambucanos, salientando o Governador Roberto
Magalhães e também os esforços dos órgãos da categoria, principalmente do Sindieato dos Cultivadores de Gana, liderado pelo agricultor Silvio Carneiro Leão.
É necessário que todos canavieiros eerrem fileira e
união com o Governador Roberto Magalhães, no sentido de unir esforços para reconstruir a economia do Estado que, nesses últimos anos, vem sendo sucumbida e pcnalizada pelas indiferenças dos órgãos federais. Acreditamos que o Chefe do Executivo de Pernambuco terá
partieipação ativa e será, sobretudo, ouvido nas reformulações que certo virão a ser empreendidas nas áreas
econômicas e financeiras no futuro.
Em segundo lugar, registro, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o discurso proferido pelo jornalista Edmir Régis, do Diário de Pernambuco, no Cemitério de Santo
Amaro, no Recife, quando das homenagens áo 49. aniversário do esforço nacional que frustrou a intentona
contra a democracia em 1935.
.
Passo a ler o pronuncimento do jornalista Edmir Régis:
"Exm.s. Srs. titulares dos Comandos das Três
Armas de nossas Forças Armadas, assim como os
demais membros de Suas ilustres representações;
Exmos. Srs. titulares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Srs. profissionais liberais; Srs. representantes das classes trabalhadoras;
Caros eolegas da Imprensa; Minhas senhoras e
meus senhpres;
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A reverência que mais uma vez prestamos, nesta
data e neste instante, às vítimas da intentona comunista de 1935, de há muito deixou de ser um mero
ato formal ou simples manifestação de repulsa ao
selvagem, traiçoeiro e insano intento daqueles que,
pensando tomar o Poder pelo derramamento do
sangue de seus próprios irmãos, não hesitaram um
só momento em trucidá-los impiedosamente, alguns
deles ainda dentro do sono, na exeerável tentativa
de impor, na marra, o advento, no Brasil, de um regime marxista-leninista atrelados aos desígnios da
Rússia soviêtica e historicamente imperialista e anticristã.
Aqui estamos, mais uma vez, e viremos sempre

par" uma sentida e :iiaudosa homenagem aos heróis
que tombaram reagindo ao assalto comunista. E
aqui manifestamos a nossa imorredoura gratidão a
esses mártires, pelo desprendimento e pelo sacrifício
a que se impuseram, na defesa da PAtria para, assim,
conservá·la 'soberana e livre do totalitarismo mais
nefasto e odiento já surgido na história milenar dos
povos.
A nossa presença aqui, encerra tambêm o sentido
maior de uma advertência. Advertência que salta e
ressalta continuamente em meio aos fatos e acontecimentos mundiais; entre os quais, por força de
obrigações profissionais, convivemos intimamente.
Assim, somos dos poucos que, sempre em primeira mão, podemos testemunhar e comprovar a
subterrânea, insidiosa e deletérica ação comunista
internacional, especialmente a de natureza psicológica que nunca esteve tão adentrada e tão disfarçada
quanto agora. lô, que sob mil máscaras e usando arti·
manhas de despiste, sutilezas e engodos inimaginários, o comunismo- que ê confessada e essencialmente sem escrúpulos, malsão, amoral, e anêtico vem conseguindo infiltrar-se e influir em meio às
mais respeitáveis, tradicionais e veneráveis instituições.
Trata·se de uma minoria, ê certo, mas de minoria
orquestrada e aguerrida; sem escrúpulos, sem fé,
sem religiosidade, e o que é mais grave, sem Deus; à
frente da qual estão aqueles que, aberrante e sem
,vergonhamente, distorcem e ofendem a autêntica
,Teologia, que tem essência divina, insistindo em
;transformá-la em mera politologia.
Meus caros amigos:
Esta homenagem aos mártires que toItibaram nas
chacinas impostas e deflagradas em vários"Estados,
no longínquo 1935, pelos sorrateiros e covardes inimigos da PAtria, não deve ser entendida apenas
como ato de reconhecimento e gratidão imorredoura. Se desejamos ser dignos daqueles que tombaram
trucidados e sem nenhuma chance de defesa, para
que continuássemos a viver numa Pátria livre, soberana e cristã, faz-se imperativo que honremos a memória desses nomes que ouviremos ser chamados
daqui a pouco, com um compromisso e um juramento permanente e inalienáveis de exercer cons·
tante vigilância dos ideais Iibertários.
Compatriotas e irmãos em Cristo:
Este que lhes fala - e muitos dos que estão aqui
o sabem - viu e carregou nos braços aos estertores
,dos últimos momentQs de vida um irmão, sangue do
meu sangue, nome do mesmo nome ancestral, que
:teve o corpo ainda jovem estraçalhado em atentado
'terrorista, nos idos de 1966, quando os eomunistas
'brasileiros novament~ em luta armada e, mais uma'
,vez, covarde, porque deflagrada sorrateiramente, de '
,tocaia, e imolando, como de ',costume, centenas de
vidas inocentes, sonharam de novo em assaltar o
,Poder pela força, após haver sido contidos a tempo
~ pelo movimento revolucionário de março de 1964;
isto ,é, a contra-revolução que frustrou a marcha de
, seus agentes e serviçais camuflados, alguns deles já
,em postos de mando na administração executiva.
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Esta é uma hora também propícia, portanto,
para lembrar e advertir sobre aqueles que, sem memória por conveniência ou comprometidos por colaboracionismo oportunista e irresponsável, fingem
não ver a atiçada e afoita penetração de agentes comunistas nos órgãos dos três poderes da República,
em instituições respeitáveis, onde melhor encutem
as atividades nefandas e tramam sua ação desagregadora e desestabilizadora, sabotando e atê perseguindo os que não comungam nessa trama, graçás a
elementos concessionários, ,e ainda outros que exercem o triste papel de agentes duplos, fingindo-se
leais e coerentes, mas que eles tudo facilitam, ce·
dem e concedem; enquanto em relação aos que desassombrada e lealmente se opõem a essa marcha e
a esse avanço já tornados acintosos, agressivos e afoitos, tratam como inconvenientes, batizando-os,
em coro tático c de conluio com os comunistas ativos, de radicais e extremados, ou procurando levá,los ao ridículo, quando não podem destruir ou com·
'prometer a imagem positiva.
Na verdade, constata-se que, por um hábil pro,cesso de revanchismo por ora ainda somente estra·
tégico e suspicaz, procura-se transformar subversivos, terroristas e carbonários frios, os desumanos
.algozes de ontem em vítimas os que tanto em 1~35
'quanto nas dêcadas de 60 e 70 trucidaram os pró,prios colegas e amigos dentro do sono ou sequestra,ram, assaltaram quartéis, assassinaram em "apare'lhos" infectos e em células clandestinas dezenas de
irmãos nossos pelo simples fato de usarem farda ou
'pelo CRIME de serem civis que tiveram a coragem
, de se antepor e enfrentar.galharda e patrioticamente
os agentes e as ações do comunismo internacional
. - esses mesmos algozes - repita-se, em mártires e,
vítimas. E estejom-Bendo apresentados e impostos
aos<;incautos, desmem9riad.os ou realnletÍte ~esirii
formados até como os!p:er~i~oElas. causas _d~ pô";,o1
,Que desfaçatez! Qúe;,.SJcárada\.impoBtiIra!';Quel
)leinl yerg?nhice~
• \tdeu'~ lim i8às{ I
, .Saiamos ~aqui, ap6s esse tributô e essa demo"str'l,ção solidária, mais do que nunca convictos de'
q'íJc!"a;Iuta, que foi desses bravos e insígnes patriotas
que ora homenageamos com a alma e o coração, é a
nÍ,esma luta dos que, em todo o riMln~o, se batem
tcóntra o totalitarismo. Essa
, luta é nossa. ~ dê
• todos
:os, que não aceitam a imposição da ideologia
marxista-Ieninista, oU seja, do comunismo internacional; que é como se observa claramente, no Afeganistão, na Polônia, na Hungria, em Cuba ou lia nossa hoje infeliz e desgraçada Nicarágua, em toda parte onde itnpera, desumana, impiedosa, traiçoeira,
covarde, dizimadora de todas as liberdades e, principalmente, anticristã.

a
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Saiamos dkqui tainbém convictos de que o com- ,
promisso das nossas valorosas Forças Armadas - '
do Exército, da Aeronáutica e da Marinha -, a
quem agradecemos a oportunidade deste testemunho, reafumando, perante o tfunulo dos mártires de
1935, não é apenas formal ou emocional. Mas que
se encorpa e fortalece sempre, como agora, no inalienável dever da vigilância e da contenção, a qualquer preço, da ação e das mazelas do comunismo;
assim como a dos seus concessionários de todas as
categorias c matizes.

Eis O dever que não é s6 dos nossos compatriotas
ofardados, no serviço da Pátria. Mas também nosso.
De todos nós que um dia, perante a Bandeira, o
símbolo máximo da nacionalidade, assumimos o juramento e o compromisso de defender o Brasil; se
necessário, com a pr6pria vida. Muito obrigado.
Sr. Presidcntc e Srs. Deputados, eram esses os
dois registros que desejo fazer na tarde de hoje a fiui
de constar nos Anais da Câmara dos Deputados;
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nestc final dc periodo legislativo de grande movimentação pnlítica, face a sucessão presidencial.
Parabenizo o Presidente da Casa, Dep. Flávio
Marcilio, homem de vocação política, de lealdade e
fidelidade a<'Js valores da democracia, uma das mais
altas expreilsôes políticas dos nossos tempos:'
Muito obrigado, (Muito bem!)

o SR. JACQUES D'ORNELLAS (PDT - RJ. Pronuncia o seguintc discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o ~osso registro de hoje é sobre o Encontro sobre
Rcforma Agrária, realizado em Xinguara, Pará, c,uja re·
solução passo a ler:
ENCONTRO SOBRE REFORMA
AGRÁRIA EM XJNGUARA
Nós, trabalhadores rurais reunidos em Xinguara
Estado do Pará, de 30 dc novembro a 2 de dezembro
de 1984, num Encontro sobre Reforma Agtária,
chegamos às seguintes concl~sões:
Qual a Reforma Agrária que Interessa a n6s, trabalb~
dores?
Não consideramos que isto que O Governo vem
fazendo por meio de seus óig10s, na nossa Região,
através do GETAT, seja Reforma Agrária.
- Rcforma Agrária é uma conquista de nós, trabalhadores,
- Devc scr baseada nas nossas necessidades e interesses.
- Dcve ser discutida e decidida por nós.
- Deve se feita por nós.
- Deve ser imediata, radical, para todos os trabalhadores e em todo o País.
- Reforma Agrária é para quem vive e trabalha
na terra.
- É quebrar as relações econômicas e de poder
que beneficiam os latifundiários e empresas nacioimis e multinacionais.
- Reforma Agrária é o' confisco político das
grandes propriedades, semjndenizaçào, e sua ocupação pelos trabalhadores: '
,- É uma ma,neira novà de organizar a produção
e a comercializljÇão.. e(Üg~ndb d61 Governo uma política agrícola voltada aos trabalhadores.
- t nÓs;' trabalhadores, termos condições de
sa\ide, educação, apqsentadoria, transporte, lazer.

rç'oÍfio n6s, trabalhadores, podemos conquistar ésta RelomialAgrárla que querel1\os?
' - A conquista da Reforma Agrária é o resultado
de uma luta política.
- Depende da nossa vontade e nossa capacidade
de união e organização para ter força.
- Conquistaremos a Reforma Agrária partici.
pando e organizando-nos em sindicatos, associações
e movimentos populares combativos.
- Acreditando na força da classe unida e organizada.
- Nós, trabalhadores, devemos lutar junto com
os explorados da cidade e, também, com os índios.
- Para conquistarmos a Reforma Agrária, precisamos ter clarcza de quem são e como agem os
nossos inimigos, para saber como enfrentá-los.
- Devemos, também, saber quem são nossos a·
Iiados para fortalecer nossa luta.
-

Precisamos procurar crescer no conhecirnen

M

to, porque para nós O conhccimento é poder.
- Resistindo, ocupando, e exigindo a terra; denunciando, manifestando-nos, organizando-nos e
brigando é que conquistaremos a Reforma Agrária,
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Nós, trabalhadores, propomos a formação de uma
Comissão na Região SUDOESTE do Pará e comissões
locais com participação dos Sindicatos dos Trabalhado- .
res Rurais e das entidades de apoio para lutar pela Re· .
forma Agrária.
Xinguara, 2 de dezembro de 1984
Trabalhadores Rurais de Xinguara, Rio Maria,
Redenção, Conceição e Marabá (PA); Couto Maga·
lhães e Paraíso do Norte (GO); São Félix do Ara·
guaia (MT); e Ouro Preto do Oeste (Rondinia). Tivemos ainda a participação e apoio:
- Campanha Nacional pela Reforma Agrária;
Deputado Federal Ademir Andrade - PMDB PA; Deputado Federal Jacques D'Ornellas - PDT .
- RJ; Deputado Federal - Sérgio Cruz - PMDB
- MS; Deputado Federal José Genoino Neto PT - SP; Vereador Humberto Cunha, PMDBBelém; Vereadores da Corrente Popular de Xinguara e Rio Maria; Anistia Internacional; CPT - Nacional e Regionais: Norte 11 e Araguaia e Tocantins; ,
Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Diocese
de Conceição do Araguaia; Instituto Brasileiro de
Análise Social e Econômica (!BASE); Sociedade de
Defesa dos Direitos Humanos (SUDDH) - Belém; ,
Movimento Direito à Vida (MDV); Movimento Educação de Base (MEB); Secretaria da Agricultura'
- (SACRI); Instituto de Terra do Pará (ITERPA)
Central Única dos Trabalhadores - (CUT); alguns
padres e religiosas; Prefeituras: São Félix do AFaguaia; Canarana e Santa Terezinha - MT; - Asso·
ciação de Professores de Xinguara; Associação ~
Moradores de Bairro do Emerência·Conceição do '
Araguaia; Movimentos Populares de Conceição do I
Araguaia c Xinguara.
Estiveram presentes repórteres: Rádio BBC de
Londres Jornal LiberaI, de Belém.; Jornal Reslstihela, em Belé~;'j,ornal \l Folha ~,§. PaulOj jornal O .
São Paulo, jõrnaI'O PopuIar;~Gm'rnia."
Era o que tinha a-dizer,..
O SR. VICf01J. FACCIONI (PDS - RS.. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho a esta Trihuna para: comunicar, com a maior satisfação, que o Senado da República, em regime de
URGBNCIA proposto pelo nobre Líder do Governo,
Senador Aloísio Chaves, vem de aprovar, por unanimidade, o meu Projeto de Lei nP 1.475, de 1983, r~apresen
tação de Projeto de Lei anterior, também de minha auto- .
ria, de 1982, que autoriza o Poder Executivo "fIxar o
preço mínimo da uva durante os meses de agosto a dezembro de cada ano para a safra seguinte, reajustável em
fevereiro de acordo com os coeficientes estabelecidos pc- .
las ORTN, e a criar o Conselho Nacional da Vitivinicultura, CONAVIN, dispõe sobre o Plano Nacional da Vitivinicultura, o seguro da uva, e dá outra providências.
. Quero, por isso mesmo, cumprimentar o Senado da
República pela sensibilidade e rapidez da decisão unânime de seus Pares, ao tempo em que agradeço a acolhida
a meus pares nesta Casa, a Câmara dos Deputados, que
também por unanimidade aprovou meu Projeto de Lei
de tanto interesse da vitivinicultura nacional.
Cumprimento, em especial, os viticultores da minha
terra, os produtores da vinha, que realizam um trabalho
duro, sacrificado, mas de tanta qualidade.
Agora faltará a Sanção do Presidente da República'
para que se transforme em lei tão importante e reivindicado documento, do maior interesse da vitivinicultura ,
nacional. Espero que a sanção se dê logo, antes da fIxação do preço mínimo da uva pela CFP, para que sua
norma legal possa influir nos critérios de reajustes do
,preço mínimo da uva, da safra que se avizinha.
Mas desejo também, nesta ocasião, traduzir, como
sempre fizemos nos anos anteriores, o nosso apoio à fI:xação de um preço justo para a uva pela CPP.
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Tenho acompanhado e apoiado a luta dos vitivinicultores rio-grandenses, de um modo particular, e brasileiros em geral,desde os idos de 1962/64 e posteriores, e sei
quão árduo foi o caminho percorrido, da época em que
não havia garantia de preço mínimo pelo Governo Federal, e o pagamento se dava, sem correção monetária alguma, um e atê dois anos depois, isso quando o agrieultor tinha a quem entregar o seu produto.
Evoluímos com diversas conqui;tas, e dentre elqs a inclusão da uva entre os produtos com garantia de pteço
mínimo pelo G:overno Federal, através da CFP. E, nesse
sentido, muito sé deve à acolhida c ao apoio do Governo
Figueiredo à vitivinicultura nacional. Mas, evidentemente, nem tudo foi feito nos exatos termos do necessário.
Algo mais falta. Falta, por exemplo, compensar a defasagem de preço para a uva que reponha resíduos passa·
dos, inclusive da última safra, quando houve quebra de
produção. Falta compensar a desproporção dos reajustes dos insumos e outros tantos componentes que incidem na formação do custo e preço da venda da uva, não
suficientemente considerados pela CFP e Conselho Monetário Nacional.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os Sindicatos dos
trabalhadores Rurais da região vitícola do Rio Grande
do Sul c de Santa Catarina constituíram uma Comissão
da Uva, que elaborou aprofundado estudo, para levan-'
tar as custas da produção e propor o preço mínimo da
uva, e neste momento queremos proclamar todo o nosso
apoio às suas conclusões e propostas.
Encontra-se, inclusive, em Brasilia, e em visita a esta
Casa, a liderança dos sindicatos da região vitícola e mais
duzentos agricultores com o objetivo de promover, junto
às autoridades federais ligadas à área de fixação do preço
mínimo da uva, e junto ao Congresso Nacional, as rei, vindicações em torno de um preço justo, compensador
para a uva, e demais providências igualmente necessárias. Queremos sauelar as lideranças e os agricultores
que vieram a Brasília em busca de seus direitos, e dizerlhes que, como sempre fizemos nos anos anteriores, aqui
estamos solidários, apoiando suas mais jutas reivindi·
cações que, em síntese, passarei a enumerar:
"Reivindicações da ComiJslo 1nterelJladuaI da
Uva.
Reivindicamos
1. Quanto ao preço
- Que o governo considere o Custo de Produção.
elaborado pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para o mês de setembro que é de CrS 237,18
por Kg. de uva comum - ou 0,01467 ORTN, tendo
como grau base 15% glucométrico e que seja corrigi.
da até a data de pagamento, conforme variações das
ORTN.
Corresponderia em novembro a CrS 295 por kg ,
e, em dezembro a CrS 324 por kg.
.
2. Quanto ao pagamento da uva
, ~ Que seja fixada COmo data limite de pagamen.to' 30 de abril;
- Que seja criado um doeumento hábil a fun de
que o produtor possa cobrar da indústria o seu cré·
dito, caso esta atrase os pagamentos devidos.
3. Quanto ao decreto do preço mínimo
- Que o preço mínimo da uva seja decretado
pelo governo até o dia 30 de novembro para esta safra.
4. Quanto ,à classificação de variedades
- Que a CFP divida as variedades de uva em apenas três grupos para efeitos de preço mínimo:
IP Uvas comuns
2" Uvas viníferas brancas e tintas
3p Uvas viníféras superiores.
Esses grupos facilitariam a ~lassifieação e evita· ,
riam que houveSse distorções na classif1eação real :
~o produto.
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5. Quanto à graduação
- Que a diferença de preço seja proporcional
tanto acima como abaixo do grau base do 15' glucométricos;
- Que para a obtenção do mosto para determinação do grau glucométrico, seja adotado a Prensa
Manual, sistema Martini Rossi;
- Que, quanto aos Mostímetros utilizados na
determinação do grau glucométrico, sejam padronizados com timbre de aferimento do Ministêrio da
.Agricultura e por ele fiscalizados.
6. Quanto à colocação de safra
- Que O Governo Federal mantenha o convêncio com a VINOSUL SI A através do Governo Estadual, garantindo a compra desde o início da colheita
e em vários lugares da região produtora, e, que igual
convênio se realize com o Governo do Estado de
Santa Catarina.
7. Quanto à fiscalização
- Que o governo aumente os esforços no sentido
de moralizar, de uma vez por todas, a fiscalização
de vinhos e derivados à nível nacional para evitar
fraudes, penalizando com altas taxas os infratores.
Sugerimos para tanto, entre outros Pontos:
a) Que se fiscalize todo o processo de elaboração do vinho desde a entrega da uva até a venda
final do vinho;
b) Que o enólogo deve ser responsabilizado
pelo produto elaborado com o seu aval técnico;
c) Que os vinhos sejam fiscalizad.os também no
comércio varejista;
. d) Que se estabeleça o sistema de rodízio permanentç das chefias de laboratórios dos estados e
rtjunicíp'ios, Jransferindo-os de um lugar a outro a
càda dois anos.
8. Quanto à importação de uvas e vinhos
- Que o Governo proiba a importação de uvas e
vinhos estrangeiros e dê mais incentivo a produção
nacional, pois temos terra suficiente e muita gente
com vontade de cultivar videiras se os preços forem
justos.
9. Quanto ao seguro agrícola
- Que o Governo crie um seguro especial para a
uva, sendo que os agricultores estão dispostos a colaborar.
- Que o seguro seja estadual, a exemplo de São
Paulo e, que os viticultores participem no processo
de discussão do sistema de seguro.
COMISSÃO INTERESTADUAL DOS PRODUTORES DE UVA GARIBALDI - Novembro
de 1984".
'
A estimativa do custo de produção concluída pela Comissão de Uva designada, sob a Coordenação. da Regional dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e da Região Vitícola dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, tem como área de abrangência os Municípios
de Garibaldi, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Bento
Gonçalves, Antônio Prado, São Marcos, Farroupilha,
Nova Bassano, Flores da Cunha, Veranôpolis, Cotiporã,
Vacaria, Jaguari, Guaporé, e os Municípios catarinenses
de Tanllará, Videira, Pinheiro Preto e Caçador
Os Municípios em conjunto detêm 75% da área com
parreiras do Sul do País, cuja produção representa cerea
de 80% do total de uvas produzidas na região. Tal referência já por si é suficiente para legitimar a representatividade do custo de produção concluído, eis que se sabe
que na Região Sul se localiza a produção nacional de
uvas vínicas.
Observa a Comissão que os "os preços mínimos foram
insuficientes, inclusive nos últimos anos, para cobrir os
custos de produção, fazendo com que a remuneração do
, vitieultor fosse inferior àquela das atividades aItemati-

yas".

15988

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seçã~ I)

Quarta-feira 5

! .

I

__ .
1..1..
I
.
i
•
I
Tenho participado, desde a época em que fui vereador'
em Caxias do Sul e, depois, como Deputado Estadual e .
'Chcfe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio'
, GRande do Sul, de todos os movimentos e lutas vitivini;cultores por melhores condições para o desenvolvimento
,pleljo da vitivinioultura brasileira, hoje uma realidade
pujante e incontestâvel.
.
Eleito pelo apoio e voto dos produtores de uva de meu'
'Estado, cujas lutas e reivindicações sempre apoiei,:
considero-me bom conhecedor de seus problemas, neces-I
;sidades e possibilidades.
: Grandes conquistas temos alcançado, desde a criação
•da VINOSUL, no Governo Euclides Triches, e a Con,centradora de mosto, câmara frigorífica para estocagem
· de' uvas e garantia de preço minimo e financiamento da:
safra pela CFP - Companhia de Financiamento da Pro-I
dução - e do Banco do Brasil.
O Governo Federal ultimamente tem atuado como
nunca no sctor da vitivinicultura, graças ao que tivemos
um escoamento satisfatório para uma das maiores e melhores safras de uva da história da vitivinicultura nacio-I
nal, no ano de 1982, e foram equacionados razoavelmente todas as circunstâncias, os problemas de última safra,
: faltando apenas compensar a defasagem do preço mini, mo fixado.
Sem essa decisiva participação do Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, da CFP, do Banco
do Brasil e do Governo do Estado do Rio GRande do
Sul, através da Sçcretaria de Estado da Indústria e do,
I Comércio com a VINOSUL, catastrófica teria sido a comercialização da uva em safras anteriores, com irreeuperáveis prejuizos para os agricultores e vitivinicultores, especialmente em 1982.
Mas o setor não pode ficar à mercê de atcncimcntos e, ventuais, e carece da institucionalização de um sistema
de proteção e promoção, para, em carâter permanente,
, disciplinar, proteger e promovcr a floresccntc vitivinicultura brasileira.
L -Niiõ' existe 'um Pl~noN~~ional de Vitivinicultura e I
. sendo a viticultura uma atividade perene, implica gran~:
J des riscos e investimentos, e para o produtor é necessârio:
"que a produção de uvas se desenvolva e'm estreita coor-:
,denação com os niveis de consumo, evitando um cresci-o
mento desordeoado, cujos desequelibrios têm gerado'
constantes e rcpctidas crises. Crises de graves conseqüên- :
cias, se considerarmos o número de pessoas e famílias:
envo~v~das na produ~~o de uva, atividade de caracteristi-I
cas tIpICamcntc famlllar. ~ ainda a viticultura uma das'
,raras atividades que viabiliza técnica e economicamente
. a pequena propriedade e o minifúndio.
, Tal s~tuação exige um plano de governo a nivel nacio- ~
nal, pOIS o pequeno produtor não pode dispensar o a- ,
;poio c estímulo governamental.
.
I
O ~Ia?o Nacional de Vitivinicultura, entretanto, não·l·
I deve llmltar-se a orientar o equilíbrio entre a produção e
,consumo das uvas, sucos, vinhos e derivados, na base do
baixo consumo per caplta de vinhos do Brasil, de apenas
, dois litros per capita/ano, mas conduzindo a níveis de
"consumo compatível com o próprio mercado nacional,
"par.a não refe~r os países vizinhos, como o Uruguai,
., ChIle e Argentma, este último com mais de 90 litros per
,capita/ano.
Não se diga que o clima brasileiro não é o que mais se
prest~ para o consumo de vinho, o que não é verdade, e,
se aS~lm fora, ainda restaria a grande possibilidade de expansao do consumo de suco de uva, da mais alta qualiI dade nutritiva para crianças, adultos e idosos.
A falta dessa perspectiva estâ gerando mais incertezas
do que segurança para o produtor.
Os vitivinicultores, através dos seus sindicatos dos tra'balhadores rurais, e da FETAG, também reivindicam
J maior fiscalização do vinho pelo Governo, para evitar I
'fraudes, como é o caso já apontado pela imprensa e pela
CPI da Assemblêia Legislativa do Rio Grande do Sul, da,
'!1~~ p~pel" do "patismo do vi~ho~', com a produção a-'
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dulterâlla de vinagre, ~onhaque, veririute e outros derivados, prejudiciais à saúde, ao consumidor, bem como'
ao produtor honesto e aos cofres públicos.
É antiga, igualmente, a reivindicação da criação de um
.seguro especial para a uva, a exemplo da existente em
outras Nações, garantia fundamental para o produtor
contra os prejuízos das geadas e granizo.
Os sindicatos sUlJeriram também ao Governo que'
proíba a importação de uvas e vinhos e que seja dado·
maior incentivo à produção nacional, com a adoção de,
._ medidas de alta taxação nos importados de alta qualida· de e vedação total do importado de qualidade inferior ao .
exigido pela legislação, como tem acontecido com vinhos,
alemães e outros comercializados no Brasil com padrão:
inferior ao exigido pela nossa legislação, numa eoncor- I
rência desleal com os vinhos nacionais, que têm de se
submeter às condições da lei -lei imposta ao nosso produto e ignorada para o produto estrangeiro.
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ainda na
gestão anterior, do Governador José Augusto Amaral de
Souza,.criou o Conselho Estadual de Vitivinicultura, que
está funcionando de forma a nos estimular a reapresen_ tação da proposta de criação do Conselho similar, a
nível nacional, ou seja, do Conselho Nacional de Vitivinicultores.
A UVIBRA, cspecialmente, tem dcfendido também, a ~
exemplo da Argentina, a criaçào do Instituto Nacional
da Vitivinicultura, órgão de que carece o setor, e a se res-.
ponsabilizar pela coordenação centralizada, a nível de
política vitivinícola. No projeto anterior, de n" 6.448, de
1982, dei guarida a esta reivindicação, o que exclui do a·
tual projeto, por considerar a criação do Instituto Nacional da Vitivinicultura objetivo a ser considerado em etapa posterior, como desdobramento das próprias ativida.. des do CONAVIN.
A importância econômica e social da produção de uva'
e de vinho não pode ser esquecida, pois somente no Rio'
Grande do Sul, responsâvel por 80% da produção de vi· nhos do País, existem mais dc 16 mil famílias que se dedicam à viticultura, cujo trabalho gera milhares de outros
empregos nas cantinas e no comércio.
· Enquanto o Brasil importa cerca de 50 milhões de
dólares em uvas e vinhos, por ano, esse contingente de
· pessoas, os produtores de uva, passam sérias dificulda- '
dcs, recebendo pelo produto um preço abaixo do custo
real, e as videiras são atingidas por doenças, pragas e in... tempéries, sem um seguro agrícola que possa amenizar
os prejuízos.
De alguns anos para cá, o brasileiro estâ descobrindo
o vinho nacional, o que é um forte indício do seu pro· gresso, tanto na área da vinificação como na de "marketing".
E, realmente, o nosso vinho tem melhorado muito de
qualidade.
_ Essa contínua evolução dos vinhos nacionais se deve,
ao aperfeiçoamento das técnicas de tratamento do solo, '
· de manipulação, pesquisa, criação e seleção de castas vi·
tiviníferas mais nobres, da uva e de vitivinificação, soma·'
do a um estímulo governamental mais ou menos recente, I
no preço diferenciado para as viníferas, castas .nobres.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que não
basta um preço diferenciado entre as uvas comuns e as
'~iníferas. ti preciso mais. ~ necessário que o preço base,
.. ISto é, o preço mínimo seja justo, compensador, sem o
... que o agricultor se descapitaliza e, pequeno que já é, perece.
Aqu! estamos, pois, trazendo o nosso apelo para um I
preço Justo, nesta safra, capaz de atualizar o cálculo de
custos para o produtor. ~ a última fIxação de 'preço
mínimo para a uva no atual'Governo; momento propício, inclusive do ponto de vista de gestão governamental,
para um acerto de contas com os produtores.
Este, o nosso apoio, a nossa luta e a nossa esperança.
O SR,. FERNANDO SANTANA (PMDÊ ....: BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero neste mo-
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mento, reportar-me a um pronunciamento feito pelo
Cardeal D. Avelar Brandão Vilela, no dia 28 de no;vembro proximo passado, no Salão Petrônio Portella,
sobre tema da maior importância, a "Multiplicação dos
Grãos". S. Ex' Revm', em poucas páginas, conseguiu
resumir perfeitamente o problema da agricultura em seus
diversos aspectos: a produção, o homem, a terra e as assistências.
Para transcrição nos Anais desta Casa procederei a
sua leitura:
I
"Srs. Congressistas:
Filho de agricultor, aprendi, desde cedo, a desve·'
ladamente amar a terra, como dádiva de Deus ao'
homem, para o seu uso legftimo e a sua mais plena
realização.
I
Depois, Bispo de regiões problemâticas, como o I
sertõ de Pernambuco, quando Pastor da Diocese de I
Petrolina, a partir dc 1946, e, mais tarde, Arcebispo
de Teresina, com acesso direto a todas as áreas interioranas do Estado do Piauí, puáe ver de perto, a·
companhar e vivenciar a Juta, o drama, as angústias

e as esperançaSçdo povo da cidade e do campo, sob
todos os seus .àspectos.
E, agora, fixado na Capital primeira do Brasil,
esta antiga e nova, rica e pobre, bela e desarrumada
Cidade do Salvador, sinto seus encantos e percebo
suas ingentes dificuldades, muitas delas provocadas
pelo êxodo rural.
Em Petrolina, promovi semanas ruralistas que
marcaram época na vida da região; empreendi, au·
xiliado por uma cquipc idealista e competente, uma
experiência pioneira: a do posto de colonização, de
características promocionais e de estimulo à pro· .
dução agrícola,
I
Em Teresina, ao lado das semanas ruralistas:
bem-sucedidas, entre outros projetos, provoquei e:
acompanhei,passo a passo a experiência de coloni-:
zação, no Vale do Gurgêia, iniciativas estas - tanto.
a de Petrolina como a do Piauí - seriamente preo- '
eupadas c'om a utilização de processos irrigatórios,
simples e funcionais.
Na Bahia, tenho participado constantemente da
complexa realidade que é o binômio terra-homem, ;
envolvendo, entre outras questões, a tragédia da
seca e de suas dolorosas conseqüências, os conflitos
sociais de várias origens, a luta dos lavradores
pobres pela semente, quando a terra molhada pela
chuva ansiosamente esperada tem urgência de abrir
as entranhas para a fecundação generosa e o subseqUente e maravilhoso parto da colheita, multiplicadora de esperanças.
Assim sendo, meus Srs. Congressistas, não sou,
rigorosamente falando, um estranho, um simples
neófito no quadro nacional das preocupações da
vida agrícola. Com este breve currículo, aqui me apresento, atendendo ao convite insistente dos organizadores deste Congresso, tendo, para isto, canC!'lado compromissos, para poder falar a V. Ex', neste
recinto, acerca dos "Aspectos Sociais relativos à
Duplicação da Produção de Grãos no Brasil."
Meus Srs. Congressistas, o tema que me cabe desenvolver é amplo e complexo. Não é apenas uma operação de multiplicar, aritmeticamente, os grãos de
que precisa e precisará (, Brasil, no horizonte da
próxima década que temos pela frente. Não é tampouco unicamente um esforço científIco de Engenharia Civil e Agronômica. Não é só um problema
de produção e de produtividade. Não I: exclusivamente uma questão relativa à modernização dos
processos de plantio e de colheita, de dívida externa
e divisas para o País.
A necessidade da multiplicação de grãos é tudo
isto, mas é sobretudo um grave problema de ordem
social. com repercussões profundas na vida do povo
brasileiro. O homem, pois, está no centro da.~ris~_da!
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agricultura e suplica e exige planejamento adequado
e coerente, com vistas a soluções justas e patrióticas.
Todos já sabemos qual a situação em que a produção de grãos se encontra no Brasil: em pleno estado de paralisação numérica.
Todos já sabemos o que nos está reservado, nos
próximos anos, seja obedecendo-se ao ritmo determinado pela chamada tendência histórica, seja pelo
compasso da preocupante tendência mais recente.
E a verdadc é precisamente esta: enquanto a produção brasileira de grãos se mantém estagnada, a
população brasileira cresce, dentro de suas previsões naturais.
Nessa altura dos acontecimentos, o caminho seria porventura acelerar, por fás por nefas, o controle
da natalidade e ó desprezo pelos anciãos? Jamais.
O planajamertto familiar, capaz de respeitar os
direitos da paternidade e da maternidade responsáveis, dentro dos critérios da ética, se compreende.
Somos, em verdade, um país de amplas c diversificadas áreas não trabalhadas ou muito pouco aproveitadas. E possuímos um esplêndido potencial de
recursos humanos, merecedor de nossa mais carinhosa atenção.
Se providências urgentes não forem tomadas, a
tempo, a crise do grão poderá tornar-se uma ameaça de fome. Para uma terra como o Brasil, esta
mera possibilidade já seria uma terrível advertência
para os nossos homens públicos, para as instituições
patronais e as de trabalhadores rurais.
Será que a nossa capacidade de imprevidência, já
atestada em tantas oportunidades, assumirá o risco
e o perigo dessa angustiosa previsão?
Concordamos, pois, com aqueles que já afirmaram se o programa de multiplicação de grãos, como
de resto a Agricultura no seu conjunto, um problema do mais alto interesse nacional.
Repercussões sociais da crise agrícola:
Vários fenômenos sociais já foram assinalados
por este Congresso:
1 - contínua queda de salários, no meio ruraI;
2 - migrações internas pcrmanentes, detcrminadas pelas condições inadequadas da vida rural;
3 - desequilíbrio estratégico entre o crescimento
industrial c a produção agrícola;
4 - desequilíbrio regional.
E os custos sociais já detectados por este Congresso?
1 - aumento da carência nutricional;
2 - focos crescentes de pressão inflacionária;
3 - perda ainda maior de empregos, no setor operário.
Em se falando de repercussões e custos sociais,
deveremos assinalar outros aspectos de nossa reflexão.
O primeiro a ser registrado é a consideração de
que a produção nacional de grãOs, no que tange à alimentação do povo brasileiro, sofre, em verdade,
segundo pesquisas técnicas e evidentes, uma expressiva redução quantitativa, quando se sabe que os animais de consumo doméstico, especialmente as aves, participam de seu uso diário.
Outro aspecto que os dados técnicos revelam é a
gritante desigualdade na distribuição, aplicada à
realidade da alimentação do homem brasileiro: os
lares mais abastados ultilizam o dobro do que teriam necessidade, enquanto as famílias pobres sofrem a privação do mínimo necessário à saúde e ao
bem-estar normal.
Daí por que se impõe, urgentemente, a duplicação de grãos até 1995, dentro de um planejamento
racional e. coerente com as necessidades do Brasil,
como um todo.
Mas duplicar segundo as regras de uma política·
agrícola vigorosa e globalizante, capaz de levar em
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conta não apenas o aumento puro e simples da produção e di! produtividade, mas também a preocupação permanente com o homem do campo, o trabalhodor rural, o posseiro, de tal modo que não se
mercantilize o capital, mas o coloque a serviço das
empresas agrícolas de maior porte bem assim das
pequenas e médias propriedades.

E não só, mas que se promova o acesso do homem à terra, de maneira correta e justa, evitando-se
toda e qualquer exploração da pessoa humana e de
sua força de trabalho.
Um técnico e sociólogo de valor nacional diziame, faz pouco, que agricultura possui três subsetores importantes:
1. Produção de alimentos comuns.
2. Produção de alimentos para exportação e indústrias.
3. Produção de energéticos.
E acrescentava: não se põe em dúvida a necessidade dos dois últimos sub-setores da agricultura e,
logicamente, o imperativo de seu crescimento quantitativo c qualitativo.
O que não se pode esquecer, peremptoriamente, ê
a urgência de produção de alimentos populares, garantidores do bem-estar da imensa população brasileira, sobretudo dos mais carentes e marginalizados.
Há, pois, uma filosofia a ser conhecida e assimilada: multiplicar os grãos, dizemos nós, promovendo o homem e lhe oferecendo, para isto, condições
compatíveis com a sua dignidade: garantia de remuneração justa, assistência educacional e sanitária, no
campo, habitação e previdência social.
Assim a campanha da multiplicação de grãos se
enriquece de valores éticos e assume dimensão mais
nobre e mais alta, revestindo-se de caráter solidário
digno de todos os elogios.
Para todos os três subsetores da agricultura há
necessidade de crédito suficiente para a obtenção
das etapas progressivas a serem conquistadas. Para
todos se deve voltar a atenção do Governo, a partir
sobretudo do próximo Governo da República.
Srs. Congressistas, na paisagem desse modesto
quadro de referência a que me apeguei - multiplicar os grãos, dignificando o homem do campo, não se deve olvidar o problema da restruturação de
nossa realidade agrária, com espírito sereno e justo,
ao mesmo tempo, o problema da comercialização,
capaz de neutralizar a ganância dos intermediários
inescrupulsos; a instalação de autênticas cooperativas que não pretendam escravizar seus cooperados,
mas libertá-los de toda e qualquer exploração pública ou privada; a implantação dc uma Justiça mais ágil e funcional, a trazer nas mãos a balança de olhos
fechados, isto é, igual para todos.
Assim, evitamos quc se desenvolva o triste fenômeno da grilagem, diminuindo as tensões sociais e
os conflitos de terra.
Assim, teremos mais probabilidade de fixação do
homem à terra e conseqüente cessação paulatina do
êxodo rural desordenado, das migrações internas indiscriminadas, geradoras de lamentáveis problemas
sociais nos pólos industriais e sobretudo na periferia
das grandes cidades, inteiramente despreparadas
para receberem tamanhos contingentes humanos.
Por tudo isso é que estou inteiramente de acordo'
com a afirmação de quem definiu a agricultura
como sendo "um processo social de aliança do homem com a natureza".
E, agora, me ocorre mais um aspecto social da
multiplicação de grãos: se a aliança da agricultura
com o homem a este confere o direito de permitir sejam apenas exportados os reais excedentes agrícolas
e não o oposto, isto é, ficar para o homem tão só os
excedentes da exportação, a aliança do homem com
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a natureza lhe confere outras competências, nocampo tão importantes da ecologia.
Para todos nós é altamente significativo que a agricultura não seja um processo de espoliação e de
escravização da mãe natureza. Que a terra seja respeitada na sua dignidade essencial, que a flora e a
fauna não sejam destruídas loucamente, que as águas não sejam poluídas e infectadas de veneno, que
os peixes não sejam dizimados, que as florestas não
sejam servilmente destruídas, que o ar não seja portador de miasmas deletérios.
E como sou nordestino, e bem nordestino, terminaria estas minhas palavras, Srs. Congressistas, declarando ainda que, em face da necessidade imperiosa da multiplicação de grãos, a serviço do Brasil e
de todos os brasileiros, urge colocar o Nordeste na
visão global da paisagem de nosso País com esperança e espírito de justiça, para que se evite o desnível entre as distintas áreas nacionais, oferecendo-lhe
um programa técnico e social bem sincronizado,
com irrigação funcional e eficaz, com uma correta
política do uso social dos recursos do solo e da água.
Senhores, eu me congratulo com a ABIOVE pela
idealização e realização deste Congresso. Eu me
congratulo com os técnicos e os políticos que debatcram aqui tantas questões complexas e urgentes.
Eu peço a Deus que nos ilumine benevolamente,
para que os grãos scjam multiplicados, o homem
brasileiro seja dignificado, o Brasil, enquanto
Nação, consiga vencer seus grandes desafios políticos, sociais e econômicos e, assim, nos afirmemos
na plena soberania de nossos direitos e na verdadeira consciéncia de nossos deveres.
E, agora, vejamos, para terminar, o que nos diz a
Bíblia Sagrada, no capítulo 13 de São Mateus. a
parábola do Semeador. "Ei-lo, confiante, a lançar a
sua semente sobre a terra. E, enquanto semeava,
caíram grãos pelo caminho; outros, no entanto,
caíram em terra pedregosa; outros ainda entre espinheiros, e finalmeote uma boa parte de grãos caiu
em terra boa".
A parábola se refere fundamentalmente à Palavra de Deus, representada pela semente. Quanto aos
ouvintes, na variedade de suas reações, são comparados à terra das estradas (os indiferentes, os que
não ouvem, os que não querem aceitar a mensagcm). Outros se equiparam à terra pedregosa, onde
a semente nasce mas não prospera. São os inconstantes. Os da terceira categoria são iguais à terra de
espinhos. Afogados em seu individualismo ferrenho, em seus prazeres, matam pela cerração a semente que nàscem.
Mas há sempre, na vida, os que se comparam à
tolha boa, onde a semente encontra generosa acolhi·
da, fertilidade e cuidados cspecials. E, então, os
grãos se multiplicam, para alegria dos seJ11eadores,
dos consumidores, dos que defendem os nobres ideais.
Brasileiros, ouvi esta convocação de Deus e da
Pátria. Atendei aos gritos do povo que luta e sofre
mas não desespera, porque traz consigo a maravilha
invencível da esperança.
Que o Divino Semeador encontre em todas as lideranças do Brasil a terra boa que será capaz de
produzir grãos espirituais e materiais para o bemestar do povo brasileiro."

:e

Era o que tínha a dizer.

A SRA. BETE MENDES (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Partido dos Trabalhadores, que represento nesta Casa,
tem em seu programa a consulta às bases, forma legítimá
de praticar a democracia que defendemos.
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Estando a Nação às vésperas da eleição do próximo
Presidente da República, através do Colégio Eleitoral,
cabc a nós do PT questionar nas bases se dcvemos ou
não representar o eleitorado brasileiro nesta eleição indireta.
Fomos levados a isto depois de lutar incessantemente
para conquistar o desejo profundo da população: as eleíções diretas.
O Partido está fazendo pesquisa entre seus militantes,
oferecendo três propostas: não ir ao Colégio. atcndendo
à vontade das eXeCIJLiVH~ nacional e regionais; ir ao CoJé~
gio Eleitoral para fazer composição com o candidato
Tancrcdo Neves, se eleito; e ir após ter sido aprovado
pelo candidato Taneredo Neves o programa de governo
que o partido lhe apresentasse.
Eu, como representante eleita por 83.156 votos, achei
por bem ampliar esta pesquisa, para universos exteriores
à agremiação partidária.
E por quê? Porque, sendo o Colégio Eleitoral composto por 686 delegados que votarão em nome de aproximadamente sessenta milhões de eleitores, cada delegado
tem a responsabilidade de votar em nome de cerca de
87.500 eleitores.
E esta é a situação de cada parlamentar: indo ao Colégio Eleitoral, estará votando por 87.500 eleitores do PT,
PMDB, PDT, PTB, PDS, e mesmo por eleitores que não
têm partido.
Cabe-me, respeitando e pondo em prática o que defendemos programaticamcnte, pesquisar também entre outros eleitores, que não trouxeram a mim e a meus sete colegas à Câmara Federal.
Dada a exigüidade de tempo e condições, rcstringi-mc
a enviar 4.500 cartas aos sindicalizados de minha categoria profissional e eleitores de todos os partidos, incluindo
o PT.
Esta correspondência enviada a 15 dias teve, até hoje,
14,4% de respostas, o qu" corresponde a 648 opiniões.
Somando-se a esta, promovi pesquisas em alguns eslJaços públicos da Capital, em São Paulo:
I) no estádio do Morumbi, quando se decidiu o campeonato paulista de futebol, votaram 703 pessoas:
2) no anh"mbi, por ocasiào do show da cantora Elba
Ramalho, silbado, dia 1/12, onde votaram 131 pessoas;
3) nos bares Piu-Piu e do Bexiga, em bairro do mesmo nome. na noite de domingo, 2/12, onde votaram 163
pessoas;
4) na Rádio e Televisão Cultura, em frente à Faculdade d" Direito do Largo de São Francisco, e na loja
Mappin, em meu bairro, durante a 2' feira, dia 3/12, votaram 172 pessoas.
Esta pequ"na amostragem de opiniões em universO!
diferentes, somada às cartas, pode informar-me o que
pensam os eleitores do PT, somados a eleitores dos demais partidos, com respeito à minha ida ao Colégio Eleitoral.
Dos 1.817 eleitores consultados, fazendo-se uma separação entre os eleitores do PT e os demais, chegou-se ao
resultado:
petistas: 668 - 37% dos eleitores;
de outros partidos: 1.149 - 63% dos eleitores.
Dos 668 petislas, 459 respondem sim à minha ida ao
Colégio Eleitoral e 209 respondem não. Isto perfaz
68,7% de volos para eu ir ao Colégio e 31,3% para eu não
ir.
Dos 1.149 eleitores dos demais partidos, 960, ou seja,
83,5%, querem que eu vá ao Colégio Eleitoral c 209, ou
seja, 31,3% querem que eu não vá.
Tomando os votos de 1.817 eleitores, tivemos a seguinte votação: 1.419 - 78% querem que eu vá ao Colégio Eleitoral e 398, 22%, querem que eu não vá.
Deixo presente meu agradecimento aos eleitores do
PT c de todos os outros partidos, que opinaram diretamente a esta parlamentar se ela deve ou não comparecer
ao Colégio Eleitoral para votar em Tancredo Neves.
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Como em minhas hastes partidárias 68,7% querem
que eu vá votar por eles na escolha do próximo Presidente da República, e como dentre os eleitores de outros
partidos, inclusive eleitores do PDS, 78% também são
dessa opinião, afirmo desta tribuna, ao fim da Sessão Legislativa do ano de 1984, que irei ao Colégio Eleitoral,
por vontade dos eleitores petistas e dos demais partidos,
votar no candidato Tancredo Neves.
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3) Pesquisa realizada no Morumbi, por ocasião da
partida final do campeonato Paulista.
Votantes: 703
PT: 196 - 28%
PMDB: 396 - 56%
PDS: 66 - 9%
PTB: 32 - 5%
PDT: 13 - 2%
Entre os petistas:
Sim ao Colégio = 112 - 57%
Não ao Colégio = 84 - 43%
Entre os do PMDB:
Sim ao Colégio: = 345 - 87%
Não ao Colégio = 51 - 13%
Entre os do PDS:
Sim ao Colégio = 46 - 70%
Não ao Colégio = 20 - 30%
Entre os do PTB:
Sim ao Colégio = 24 - 75%
Não ao Colégio ~ 8 - 25%
Entre os do PDT:
Sim ao Colégio = 9 - 69%
Não ao Colégio = 4 - 31%
Geral: Todos os partidos, inclusive PT:
Sim ao Colégio = 536 - 76%
Não ao Colégio = 167 - 24%

PDS = 11 - 8%
PDT= 5 -4%
Entre os pelistas:
Sim ao Colégio = 32 - 76%
Não ao Colégio = 10 - 24%
Entre os outros partidos:
Sim ao Colégio: = 77 - 87%
Não ao Colégio = 12 - 13%
Geral, inclusive PT:
Sim ao Colégio = 109 - 83%
Não ao Colégio = 22 - 17%
5) Pesquisa realizada nos bares PIU-PIU e Bexiga,
na noite de domingo, 2/12
Votantes = 163
PT = 63 - 39%
PMD8 = 66 - 40%
PDT= 14-9%
PDS = 13 - 8%
PTB = 7 - 4%
Entre os petistas:
Sim ao Colégio = 41 - 65%
Não ao Colégio = 22 - 36%
Entre todos os outros partidos:
Sim ao Colégio: = 74 - 74%
Não ao Colégio = 26 - 26%
Geral, inclusive PT:
Sim ao Colégio = 115 - 71%
Não ao Colégio = 48 - 29%
6) Pesquisa realizada no dia 3/12, no MAPPIN,
RTC e no Largo de São Franeisco/SP.
Votantes = 172
PT = 56 - 33%
Outros Partidos = 116 - 67%
Entre os petistas:
Sim ao Colégio = 22 - 39%
Nüo ao Colégio = 34 - 61%
Entre os não petistas:
Sim ao Colégio: = 80 - 69%
Não ao Colégio = 36 - 31%
Todos, inclusive PT:
Sim ao Colégio = 102 - 59%
Não ao Colégio = 70 - 41%
Observações:
a) Na RTC, em 40 pessoas que votaram, sendo 20 do
PT e 20 dos outros partidos, 25 opinaram para não ir ao
Colégio, ou seja 63%. Entre os petistas o percentual para
não ir ao Colégio foi de 80%.
b) No Largo de São Francisco, entre os petistas, o
índice dos que acham que não se deve ir ao Colégio Eleitoral foi de 82%.
c) Na RTC, entre os petistas, o indice dos que acham
que não se deve ir ao Colégio foi de 80%.
7) Resumindo, num total de 1.8 I7 pessoas ouvidas
lemos o seguinte:
PT = 668 - 37%
Outros Partidos = .149 - 63%
Entre os petistas:
Sim ao Colégio = 459 - 68,7%
Não ao Colégio = 209 - 31,3%
Entre os não petistas:
Sim ao Colégio = 960 - 83,5%
Não ao Colégio = 189 - 16,5%
Total, inclusive PT:
Sim ao Colégio = 1.419 - 78%
Não ao Colégio = 398 - 22%
Obs: Tanto as cartas quanto os votos apurados nos
diversos lugares em São Paulo, num total de 1.817 pessoas consultadas, têm nome completo, profissão, endereço e estão arquivados no Gabinete.

4) Pesquisa realizada no Anhembi, por ocasião do
show da cantora Elba Ramalho, 1/12,
Votantes = 131
PT ~ 42 - 32%
PMDB = 60 - 46%
PT8 = 13 - 10%

O SR. StRGIO CRUZ (PMDB - MS. Pronuncia o
seguinte discurso,) - Sr, Presidente, Srs. Deputados, o
que vimos no Bico do Papagaio ao sul do Pará, em uma
semana de expedição parlamentar à área do GETAT, foi
a constatação direta do que conhecemos através das rei-

ANEXO AO DISCURSO DA DEPUTADA
BETE MENDES
I) Pesquisa realizada. por carta, entre os artistas sindicalizados de Silo Paulo.
Votantes = 330
Petistas = 180 - 55%
Não pelistas = 150 - 45%
Entre os petislas:
Sim ao Colégio = 146 - 81%
Não ao Colégio = 34 - 19%
En Ire os não petistas:
Sim ao Colégío = 137 - 91%
Não ao Colégio = 13 - 9%
Geral da Categoria:
Sim ao Colégio = 283 - 86%
Não ao Colégio = 47 - 14%
2) Pesquisa realizada, por carta, entre pessoas de
várias profissões.
Votantes = 318
Petistas = 131 - 41%
Não petistas = 187 - 59%
Entre os petistas:
Sim ao Colégio = 106 - 81%
Nüo ao Colégio = 25 - 19%
Entre os não petistas:
Sim ao Colégio = 168 - 90%
Não ao Colégio = 19 - 10%
Geral dos Consultados:
Sim ao Colégio ~ 274 - 86%
Não ao Colégio = 44 - 14%
Obs.: foram consultadas 648 pessoas por carta. Todas
as curtas têm, além do nome completo, profissão c endereço, e estào arquivadas no Gabinete.
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teradas denúncias que temos recebido e registrado nos
Anais da Câmara dos Deputados: há na vasta região
uma intensa, perigosa e imprevisível guerra contra os
camponeses.
O GETAT - braço armado do latifundiário, INCRA
fardado - comanda a operação de erradicação dos posseiros, com o objetivo indisfarçável d~. "limpar a área
para garantir o domínio da grilagem, mais conhecida
pela alcunha de. "empresa rural". Na região onde estivemos é possível dimensionar toda a abominável extensão
da nefasta política fundiária do Governo federal.
É um vasto território sem lei, onde a violência tem
sido o argumentp mais eficiente. O todo poderoso GETAT, com o ostensivo apoio da Polícia Federal, das
Polícias Militares e dos jagunços, impõe as regras e compõe o élima de terror que acomete a região. Nem mesmo
a justiça, que cm outros lugares, procura aplicar a lei q"e
af está, funciona no Araguaia - Tocantins. Os juízes,
via de regra, são instrumento da manipulação dos poderosos ladrões de terra, através da concessão de medidas
limiares contra posseiros de até quarenta anos na terra.
Vimos muitas e enormes pastagens; estivemos em povoados destruídos pelo fogo; e ouvimos depoimentos estarrecedores sobre a violação dc direitos humanos, inclusive sobre a prática desabrida da escravisão branca. Revoltante é ter certeza de que essa insurreição contra o
povo pobre é inteiramente comandada pelo· Governo,
num extenso círculo de acumpliciamento que envolve diretamente o Governo federal, os Governadores do Maranhão, Goiás e Pará e grandes grupos capitalistas como
a Volkswagen, o BRADESCO, a Atlântica-Boa Vista.
Estas empresas nacionais e multinacionais mantêm, inclusive, mercenários armados, conhecidos jagunços, os
chamados fiscais de picada, que formam verdadeiras
forças para-militares incumbidas de recrutar escravos;
intimidar lideranças de trabalhadores; assassinar posseiros; e assegurar a execução da. "maior reforma agrária
do mundo", através da truculência. Conhecemos, no
Bico do Papagaio, três escombros de pequenas cidades
- Camarão, Espírito Santo e Campo dos Canários totalmente incendiados pela Polícia goiana, coadjuvada
pelo exército mercenário dos fazendeiros, lugar-comum,
com o respaldo criminoso de alguns juízes de direito irresponsáveis.
A nossa expedição de parlamentares, composta por
este que vos fala mais os Deputados Ademir Andrade
(PMDB - PA), José Genoíno (PT - SP), Jacques
D'Ornellas (PDT - RJ), Irma Passoni (PT - SP) e dois
representantes do Parlamento europeu, correu milhares
de quilômetros, ouviu centenas de casos, testemunhou
dezenas de barbaridades com o povo trabalhador c conseguiu avaliar o nível de organização dos camponeses da
região percorrida.
De minha parte, posso dizer o seguinte: ou o próximo
governo - já que do atual nada de honesto e justo é
possível esperar - coloca a reforma agrária como prioridade absoluta, ou o barril de pólvora que virou Araguaia
- Tocantins vai explodir. Os trabalhadores rurais não
suportam mais à humilhante condição de saco-depancada dos grileiros ofiçiais.
Por fim, leio para constar nos Anais da Câmara dos
Deputados, o documento final do Encontro sobre a Reforma Agrária realizado nos dias 30 de novembro de I e
2 deste mês na cidade de Xinguara, Estado do Pará, do
qual participaram delegações de todo o Brasil:

"ENCONTRO SOBRE REFORMA AGRÂRIA EM XINGUARA
Nós, trabalhadores rurais reunidos em Xinguara,
Estado do Pará, de 30 de novembro a 2 de dezembro
de 1984, num Encontro sobre Reforma Agr~ria,
. chegamos às seguintes conclusões:
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Qual a'Reflll'lna Agrária que interessa a nós trabalhadores?
Não consideramos que isto que o Governo vem
fazcndo por meio de seus órgãos; na nossa Região,
através do GETAT, seja Reforma Agrária.
- Reforma Agrária é uma conquista de nós trabalhadores.
- Deve ser baseada nas nossas necessidades e interesses.
- Deve ser discutido e decidida por n6s.
- Deve ser feita por n6s.
- Deve ser imediata, radical, para todos os trabalhadores e em todo o país.
- Reforma Agrária é para quem vive e trabalha
na tcrra.
- fi, quebrar as relações econômicas e do poder
que beneficiam os latifundiários e empresas nacionais e multinaeionais.
- Reforma Agrária é o confisco político das
grandes propriedades, sem indenização, e sua ocupação pelos trabalhadores.
- É uma maneira nova de organizar a produção
e a comercialização, exigindo do Governo uma política agrícola voltada aos trabalhadores,
- É nós, trabalhadores termos condições de saúde, educação, aposentadoria, transporte, lazer.
Como 06s trabalhadores podelllOS COIIJIulstar esta
Reforma Agrária que queremos?
- A conquista da Reforma Agrária é o resultado
de uma luta política.
- Depende da nossa vontade e nossa capacidade
de união e organização para ter força.
- Conquistarmos a Reforma Agrária participando e organizando-nos em Sindicatos, Associações e Movimentos Populares combativos.
- Acreditando na força da classc unida e organizada.
- Nós, trabalhadores, devemos lutar juntos com
os explorados da cidade e também, com os índios.
- Para conquistarmos a Reforma Agrária precisamos ter clareza de quem são e como agem os nossos inimigos, para saber como enfrentá-los.
- Devemos também, saber quem são nossos
aliados para fortalecer nossa luta.
- Precisamos procurar crescer no conhecimento
p~rque para nós o conhecimento é poder.
Resistindo, ocupando, e exigindo a terra; denunciando, se manifestando, se organizando e brigando
é que conquistaremos a Reforma Agrária.
Nós trabalhadores propomos a formação de uma
comissão na região sudoeste do Pará e comissões locais com participação dos sindicatos dos trabalhadores rurais c das entidades de apoio para lutar pela
Reforma Agrária.
Xinguara, 2 de dezembro de 1984
Trabalhadores Rurais de Xinguara, Rio Maria,
Redenção, Conceição e Marabá (PA); Couto Magalhães e Paraíso do Norte (GO); São Félix do Araguaia (MT); e Ouro Preto do Oeste (Rondônia).
Tivemos ainda a participação e apoi Q:
Campanha Nacional pela Reforma Agrária; Deputado Federal Ademir Andrade - PMDB - PA;
Dep. Federal Jacques D'ornellas - PDT - RJ;
Dep. Federal Sérgio Cruz - PMDB - MS; Dep.
Federal José Jcnoino Neto - PT - SP; Vereador
Humberto Cunha, PMDB - Belém; Vereadores da
Corrente Popular de Xinguara o Rio Maria; Anista
Internacional; CPT - Nacional e Regionais: Norte
TI o Araguaia o Tocantins; Conselho Indigenista
Missionário (CIMI); Diocese de Conceição do Araguaia; Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômica (!BASE); Sociedade de Defesa do Direitos
Humanos (SDDH) - Belém; Moviment? Direito à
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Vida (MDV); Movimento Educação de Base
(MEB); Secretaria de Agricultura - (SACRI); Instituto da Terra do Pará (INTERPA) Central Única
dos Trabalhadores - (CUT); Alguns Padres e Religiosos; Prefeituras: São Félix do Araguaia; Canarana e Santa Terezinha - MT; - Associação de Professores do Xinguara; Associação dos Moradores
do Bairro do Econômico-Conceição do Araguaia;
Movimcntos Populares de Conceição do Araguaia e
Xinguara.
Estiveram presentes repórteres: - Rádio BBC de
Londres; Jornal Liberai de Belém; Jornal Resistência, em Belém; Jornal: a Folha de S. Paulo; Jornal:
"O São Paulo"; Jornal O Popular: Goiânia"
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - Se. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queríamos registrar na abertura desta alocução a presença nesta Casa de índios do oeste eatarinense que estão
sendo vítimas de um processo de descuido das autoridades públicas do nosso Estado e do nosso País, e que se
envolveram em conflito de terras distribuídas por autoridades públicas do passado a proprietários agrícolas, que'
pelo número de anos quc as estão utilizando também adquiriram direito sobre elas. Queremos apelar às autoridades legais, à FUNAI, ao Ministério do Interior, ao .
INCRA, afinal, às autoridades governamentais que têm
responsabilidade sobre a questão fundiária do nosso
País, que resolvam este problema antes que ele cause trágicos acontecimentos no oeste de Santa Catarina, num
conflito entre colonos e índios.
O segundo assunto que queria tratar Sr. Presidente, foi
a minha participação, a convite da Sociedade Interamericana de Planificacion e Sociedade Mexicana de Planificacion, Universidadc Autônoma Nacional do México,
de um seminário sobre assuntos municipais, na Capital
do Estado de Mitchuacan e MoreHa, no México. Este seminário tratou da situação atual dos Municípios, os elementos constitutivos da autonomia municipal, as competências tributárias municipais, os recursos municipais
c o carátcr c a forma da participação popular nos governos locais. Participaram 10 países da América Latina e a
Espanha. O noss País teve dois representantes. Ficou
praticamente consagrada a questão do povo do território
c das atividades das pcssoas sobre as estruturas jurídiéoinstitucionais, que normalmente são tratadas em relação
aos Municípios.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PAULO MINCARONE (PMDB ~ RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de cinco anos de tramitação no Congresso,
encontra-se pendente de decisão do Chefe do Poder Executivo o Projeto de Lei Complementar de autoria do
eminente ex-Senador Mauro Benevides, que regulamenta o art. 45 da Constituição de 1967, mantido na redação
da Emenda Constitucional n9 1/69. Creio ser desnecessário ressaltar aqui a importância para a mecânica do
sistema constitucional, da existência de uma lei desta natureza, comparável sem dúvida à Lei n9 1.079, que regula
os crimes de responsabilidade do Presidente da República e de seus auxiliares. Aprovado pela Câmara este ano,
Sr. Presidente, o projeto de Senador Mauro Benevides
foi retido no Senado até agora, graças à decisão política
da liderança do Governo, que finalmente o liberóu,
numa oportunidade em que já não poderá ser mais aplicado na atual Administração. Instrumentalizando o Poder Legislativo para uma de suas mais importantes missões constitucionais, o projeto, no entanto. é daqueles
que transcende os governos, para situar-se na faixa de interesse institucional do País, num período em que a restauração democrática pressupõe a efetiva fiscalização
dos atos do Executivo. Não é apenas o controle político,
mas também o controle formal dos atos hoje colocados,

15992 Quarta-feira 5.

na faixa do arbítrio, da vontade onipotente e do desejo
incontrástavel e por isso mesmo incontrolável das inúmeras capitanias hereditárias em qne sc transformaram
alguns órgãos púlicos.
Ouso dizer, Sr. Presidente, que esse projeto, por suas
repercussões, por sua importância e pela expressão que
adquirc no contexto da vida democrática de qualquer
país, seria o bastantc, cm qualquer outra nação, para justi ficar, para consagrar e para perpetuar qmilquer mandato. Creio que exprimo aqui o sentimento de toda a bancada do PMDB, ao dizer que nos sentimos orgulhosos de
ver esse monumento lcgislativo reconhecido como o fruto do trabalho persistente, organizado e obstinado de um
companheiro que não apenas honrou no Senado a eadeira que ocupou, mas também deu um exemplo de como
,um Poder sem prerrogativas pode lutar pela restauração
dos direitos sem os quais não' é um Poder, mas apenas a
lembrança pálida de representação política desta Nação.
Faço desta tribuna um apelo a S. Ex' o Sr. Presidentc da
República, para que, ao considerar esta emanação do
Poder Legislativo, levc cm consideração a circunstância
de que nós, da Oposição, que nos preparamos para a responsabilidade do Poder, somos os primeiros a proclamar
que nossa luta pela restauração das prerrogativas do
Congresso Nacional não é apenas uma plantaforma política ou um ideário dc nosso programa partidário. Muito
mais do que isto, é o desejo de vermos colocadas em prática as medidas institucionais que, como este projcto do
eminente Senador Mauro Benevides, indicam, por si sós,
a cultura política de um povo. Nós queremos não só um
Legislativo forte e prestigiado nos alicerces de suas faculdades constitucionais. Queremos também um Executivo
que não teme ser confrontado como o efetivo de fiscalização do Congresso.
Daí, Sr. Presidente, o apelo para a sanção deste projeto que, tenho a certeza, é também o desejo de nosso candidato à Presidência, o Dr. Tancredo Nevcs. Ao fazer
este registro, tributo também o penhor de nossa admiração às qualidades pessoais de nosso ex-companheiro
da bancada, Senador Mauro Benevides, autor da proposição e cujo nome não pode, neste momento, deixar de
ser lembrado por sua inestimável contribuição à cau
naeional deste Poder a que pertencemos.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, depois de 25 anos de autorização legal, de
espera e de luta, as mães servidoras da Câmara dos De·putados terão a tão sonhada e suada creche. Muitas delas talvez incluam-se entre as então erianças a que destinava a creche autorizada a funcionar em 1959, por Ato
da Mesa, tão logo se procedesse à mudança da Câmara
para Brasília.
Demorou um quarto de séeulo para que essa determinação fosse cumprida... A despeito disso, a medida continua oportuna. Afinal, são quase duas mil servidoras, o
que demonstra não serem poucas as que enfrentam o
drama diário de não dispor de estrutura eonfiável para a
guarda e assistência dos filhos pequenos enquanto trabalham.
Obviamente que a decisão da atual Mesa, de colocar a
cheche em funcionamento, não teve motivação exclusivamente humanitária. Os preceitos da boa administração de há muito apontam a questão da assistência e
guarda dos filhos das scrvidoras como fator de forte influência no rendimento do trabalho, muito embora a
maioria das instituições, tanto privadas quanto públicas.
ignorem essa recomendação e a própria lei, que determina a instalação de creches na hipotese de existência de
mais de 30 funcionárias celetistas.
Muitas mães funcionárias não têm como resolver esse
problema por iniciativa individual, uma vez que os altos
custos cobrados por instituições cspccializadas tornam
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esse tipo de serviço inacessível, diante da limitação dos
seus orçamentos familiares.
É, portanto, por uma questão de justiça que louvo essa
decisão da Mesa da Câmara. destacando o empenho e a
sensibilidade do 19 Secretário, Fernando Lyra, a quem
coube a iniciativa de realizar uma aspiração tão antiga.
Também confortador é saber que, fugindo ao pensamento ainda dominante entre a maioria dos homens brasileiros. O Deputado Fernando Lyra e os demais integrantes
da Mesa Diretora souberam reconhecer a importância
do trabalho das mulheres para o aperfeiçoamento e bom
funcionamento desta Casa e, mais ainda, que essa contribuição compatibiliza-se perfeitamente com o papel da
mulher como ser integral, no qual sc inelui o direito natural à maternidade, sem a exclusão do direito ao trabalho.
Atento às dificuldades dos dias atuais. sensível ao drama diário dos menos aquinhoados, cujos problemas não
se restringem aos filhos recém-nascidos. mas aos que se
encontram em idade pré-escolar, o 19 Secretário atendeu
ao que se reivindicava superando até o exigido por lei
aos empregadores. Pelo sistema de convênios, a Câmara
arcará com os custos de assistência aos filhos de funcionários, e não apenas funcionárias. na faixa de seis meses
a seis anos de idade, embora a legislação só exija esse
tipo de assistência durante o período de amamentação.
Como uma das Parlamentares que se engajaram pessoalmente nessa luta das funcionárias da Câmara, sintome à vontade para falar em nome delas e transmitir à
Mesa Diretora, ao I" Secretário, Fernando Lyra, e à administração da Casa o agradecimento pela sensibilidade,
boa vontade c empenho em atenderem a uma eausa tão
nobre c justa. Vale, portanto, pelas funcinárias c funcionários desta Casa, o meu muito obrigada.
Portanto, Sr. Presidente, como uma das Parlamentares que mais trabalharam para a realização desse projeto, louvo V. Ex' e peço transmitir à Mesa este voto de
congratulações.

o

SR. LEONIDAS RACHID (PDS - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há dias. denunciamos desta tribuna a pouca-vergonha
que ocorre em meu Estado, patrocionado pelo Sr. José
Renato da Frota Uchôa, o Deus Todo-Poderoso que
avilta a administração de Rondônia.
Trazido para Rondônia pelo Governador Jorge Teixeira, cnquistou-se na administração a ponto de tornarse a voz absoluta das decisões do Governo. Vingativo,
truculento, irônico e pusilânime, age sub-repticiamente
impondo sua vontade alimentada por seu patológico instinto de poder.
Não poupou os seus próprios companheiros que integravam o primeiro escalão do Governo. Assim, comandou a queda covarde do Prefeito da Capital, Francisco
Paiva, homem trabalhador, dinâmico e responsável que,
até então, vinha fazeido obra de grande envergadura em
Porto Velho, ganhando a simpatia dos munícipes.
Não satisfeito, partiu na sua insânia à procura de outra vítima. E desta feita foi o dinâmico e honesto Secretário de Obras, o Dr. Audemir Guerreiro Vilar.
Foi o Dr. Vilar o homem responsável pelo plano
viário do Estado, bem como realizou ingente trabalho na
viabilização do Departamento de Estradas de Rondônia,
hoje entregue em mãos não recomendáveis.
O DER/RO não cuida das estradas vicinais, alimentadoras e coletoras, vias de grande importância para os colonos que levam Rondônia para frente, face suas atividades agrícolas.
Como o Dr. Audemir Vilar, então Secretário de
Obras. não concordou com a posição fascista do Zé Renato, foi sumariamente demitido. A esta altura, o Governo do Sr. Jorge Teixeira já havia criado a Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de Rondônia - CODARON
- com a finalidade de dar apoio aos agricultores. Mas
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só que a CODARON fez tudo, menos dar apoio à agricultura.
Ora, como Rondônia foi incluída ao Programa do Polonoroeste, e com isso a CODARON seria beneficiada
eom grandes aportes de verbas para execução do programa agrícola do Estado, por que a Secretaria de Obras deveria constituir estradas? O Dr. Vilar defendeu o justo
direito da sua secretaria, e por isso foi exonerado da
função.
O Zé Renato, então, indicou para a CODARON homens da sua inteira confiança e montou a seu gosto uma
máquina ativa de corrupção.
As firmas nativas e antigas do Estado foram aniquiladas. pois não conseguiam trabalho, já que as concorrências eram feitas pro forma, com cartas marcadas.
E a CODARON existiu por alguns poucos anos, até
que, há 2 meses o Governador determinou a sua liquidação. solicitando apenas que não queria ninguém na cadeia.
Realmente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, se fosse
feita uma investigação criteriosa na CODARON, certamente muitas irregularidades seriam apuradas.
Por estratégia do J. R .• agora o órgão predileto do
nosso homem fortç é o nosso Departamento de Estrada
de Rodagem, que terá somas vultosas para recuperar e
construir centenas e centenas de quilômetros.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a preocupação do
Sr. José Renato Uchôa em fazer um acordo político com
a Oposição e a Frente Liberal, acordo quc lhe garanta
mais uns aninhos no poder, pois a sede ainda é grande.
Só que não será Dr. Jerônimo Santana a aceitar uma
proposta desta! E logo de quem!
Voltaremos ao assunto, Sr. Presidente.
1

O SR. ALDO ARANTES (PMDB - GO. Pronuncia
() seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no final do mês passado, entre os dias 23 e 25, realizou-se
em Gioânia o I Congresso Estadual dos Trabalhadores
Rurais do meu Estado, em preparação ao 49 Congresso
Nacional dos Trabalhadores Rurais que se realizará em
Brasília nos próximos dias 25 a 30 de maio do ano que
vem. Reunidos durante 3 dias, centenas de representantes dos camponeses e trabalhadores rurais de todo o Estado discutiram com entusiasmo e seriedade as questões
mais candentes do atual momento político c de particular interesse para todos os trabalhadores rurais. Assim,
temas como política agrícola, liberdade e autonomia sindical. Previdência Social, política nacional e, principalmente, reforma agrária foram abordados em profundidade.
Ao final do Encontro, os trabalhadores rurais de
Gioás aprovaram diversas e significativas conclusões que
serão encaminhadas para debate durante o próximo
Congresso Nacional. Além de se posicionarem firmemente contra o atual regime militar e em defesa da luta
em todos os campos possíveis para se derrotar o candidato do regime, os trabalhadores rurais exigem a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, livre e
soberana. rompimento dos acordos com o FMI e a supensão do pagamento da dívida externa. Ao defenderem
essas posições, os trabalhadores rurais de Goiás
colocam-se ao lado do conjunto do movimento popular
e democrático de todo o país na luta pela conquista da
completa democracia.
Mas sem dúvida, é nas questões diretamente relacionadas com a posse da terra que as conclusões desse Encontro são extremamente significativas. Em relação aos
assalariados rurais. o Encontro conclui pela necessidade
de que as grandes usinas de álcool e outras empresas rurais sejam entregues ao trabalhadores para serem exploradas colctivamente e administradas por eles. Defendeu,
ainda, a jornada de trabal)lO de 40 horas semanais sem
redução do salário, a defesa da estabilidade no emprego
e do piso salarial de dois salários mínimos. Além disso. o
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Encontro recomendou que todo empregador rural seja
obrigado a fornecer no mínimo 2 hectares de terra para o
empregado plantar para a sua subsistência, numa medida efetiva de redistribuição das terras improdutivas.
Em relação à política agrícola, os trabalhadores rurais
de Goiás defendem a adoça0 de um novo modelo econômico, com uma política agrícola voltada para os interesses dos pequenos agricultores e capaz de contribuir para
o abastecimento do mercado interno, e pedem a proibição, pelo governo, da importação de produtos agrícolas produzidos internamente, além de melhores condições para o financiamento, com juros fixos sem reajustes e correção monetária.
No entanto, foi na discussao da Reforma Agrária que
os trabalhadores rurais de Gioás demonstraram toda a
sua disposição de luta. Depois de reafirmarem a trágica
situação vivida pelos homens do campo, enfrentando a
violência do latifúndio e de seus capangas, os trabalhadores rurais de Goiás defendem a adoção imediata de
uma reforma agrária radical em todo o País, distribuindo as grandes propriedades aos trabalhadores rurais sem
terra e garantindo a propriedade dos pequenos e médios
produtores. Além disso, o Encontro se posicionou firme. mente contra os grandes projeto agropecuários, como o
Projeto Jica, em Gioás, e defendeu a adoção de medidas
imediatas como a demarcação de todas as áreas ocupadas por posseiros, com um acompanhamento dos Sindi·
catos de. Trabalhadores Rurais, das Federações e da
CONTAG. Os trabalhadores rurais exigiram, ainda, a
realização de ações discriminatórias para distribuir aos
camponeses as terras devolutas dos Estados e da União,
a criação imediata da justiça agrária, a suspensão das liminares concedidas contra posseiros e a extinção imediata do GETAT - Grupo Executivo de Terras do
Araguaia-Tocantins.
o

Essas conclusões do I Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais traçam um preciso painel da situação
fundiária em nosso País e do drama vivido pelos trabalhadores rurais, oprimidos pela falta de terra, submetidos a desumanas condições de trabalho e, ainda, vítmimas da violência armada dos latifundiários e grileiros
que, só no primeiro semestre de 1984, cometeram 21 assassinatos contra posseiros e trabalhadores rurais. Ao
contrário do que afirmou recetemente nesta Casa o Ministro para Assuntos Fundiários, General Danilo Venturini, o Governo Federal não tem conseguido solucionar
os graves problemas fundiários do País. A atuação do
INCRA e. do GETAT, longe de resolver esses problemas, tem, isso sim, agravado, aprofundando a concentração fundiária e incentivando a violência armada contra líderes camponeses e trabalhadores rurais.
Dados recentes, de setembro deste ano, divulgados
num trabalho do !BASE - Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais revelam a critica situção fundiária vivida em nosso País. Segundo esses dados, enquanto a metade dos estabelecimentos rurais cadastrados possuem apenas 2,4% das terras do País, menos de
I% do total de estabelecimentos controlam quase dois
terços da área rural, cerca de 63%. Além disso, apenas
41,1 % das terras agricultáveis de nosso País são aproveitadas, sendo que o restante está totalmente inexplorado.
O I~tifúnido ocupa mais de 85% da áreas rurais cadastradas. •
Essa concentração fundiária precisa ser urgentemente
reformulada e o caminho para isso é, sem dúvida, a
adoção imediata da reforma agrária que dê terra para
quem nela trabalha. A reforma agrária, além de solucionar um grave problema social, ajudaria, também, na recuperação econômica de nosso País, contribuindo para o
aumento da produção agricola e o conseqüente controle
dos preços desses produtos, além de aumentar o nível de
emprego.
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Mas lJ trabalho traz dados ainda mais reveladores. Os
estabelecimentos menores de 100 hectares possuem só
19,8% da terra, recebem 34% do crédito e são responsáveis por 50,70% da produção, enquanto os estabelecimentos maiores de 100 hectares recebem 66% dos financiamentos e produzem menos da metade da produção total, embora sejam donos de 80,2% da terra. Ou seja, uma
situação absolutamente injusta e irracional.
'A solução para todos esses problemas está efetivamente na adoção de medidas concretas com vistas à realização da verdadeira reforma agrária que dê terra para
quem nela trabalhe, e não a reforma agrária que o Governo diz estar provendo, que beneficia apenas os grandes proprietários de terra. Essa é a luta central dos trabalhadores rurais brasileiros e precisamos nos integrar a
ela.

o SR. GERALDO FLEMING (PMDB -

AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encerra-se o ano legislativo de 1984, um dos mais
importantes de nossa história recente e para o futuro do
Brasil. Neste meu pronunciamento registro uma convicção pessoal: foi um ano realmente profícuo em minha
vida parlamentar. Houve muito trabalho e dedicação,
Sr. Presidente, na defesa das reivindicações do Acre e
dos acrcanos.
As rodovias da região, por exemplo, mereceram de minha parte inúmeras intervenções nesta tribuna: não só a
BR-364, como a BR-317 e as estradas vicinais. Lamentavelmente, o Governo Federal não cumpriu a promessa
de asfaltar a BR-364 até o Acre. Agora mesmo, maliniciado o· período de chuvas, a estrada já se encontra
quase intransitável entrc Rio Branco e Porto Velho. Já
está muito difícil chegar-se à capital acreana, pois suas ligações com Sena Madureira e com Boca do Acre também estão intransitáveis, enquanto o trecho Rio Branco
a Brasiléia apresenta-se em precárias condições de tráfego.
A grave situação vivida pelos colonos assentados em
projetos do INCRA, no Acre, também recebeu, na voz e
no dedicado trabalho deste Parlamentar, um combativo
tratamento crítico, porque foi a insenbilidade do Governo Federal, especialmente do Banco do Brasil, a responsável pela inadimplência e o sacrifício daqueles milhares
de agricultores dcssassistidos.
Aqui nos unimos, políticos, líderes sindicais e agricultores do Acre, para, sob a coordenação do Governador
Nabor Júnior, desenvolvermos um trabalho junto ao
GovernlJ Federal, que rednndou no recente equacionamenta do problema, trazendo alívio e tranqüilidade aos
nossos colonos.
Lembro-me, com satisfação, que, presidindo reunião
da Comissão de Agricultura e Política Rural desta Casa,
da qual sou o Primeiro Vice-Presidente, tivemos a oportunidade de receber ruralismo acreanos para um debate,
a partir do qual cresceu o movimento em defesa dos agricultores assentados no meu Estado.
No plano político, tive a honra de coordenar a bancada federal do PMDB do Acre, missão que me foi confiada pelo Líder do meu Partido. Fui também escolhido
membro efetico do Diretório Nacional e da Executiva
Nacional do PMDB, tendo participado de todas as renniões e, por conseguinte, contribuído para decisões importantes do partido, inclusive o lançamento da candidatura vitoriosa do Dr. Tancredo Neves à Presidência da
República.
Estive, recentemente, integrando a Delegação de Parlamentares brasileiros junto à Conferência Anual das
Nações Unidas, por indicação do PMDB e desta Casa e
por ato do Presidente da República. Na ONU, Sr. Presidente, acompanhado de minha esposa, lolanda Fleming,
a Vice-Governadora do Acre, tive a oportunidade de
avaliar, bem de perto, as dicussões que se travam sobre
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os graves problemas mundiais: por exemplo, a dependência do Terceiro Mundo, a fome e a miséria atingindo
milhões de pessoas.
Quero aproveitar esta oportunidade do encerramento
da Sessão Legislativa de 1984 para registrar um agradecimento aos funcionários da Câmara, à Imprensa e a todos
os que de uma forma ou de outra contribuíram, com
apoio e sugestões, para que eu pudesse cumprir com êxi·
to este segundo ano do mandato que o povo do Acre me
outorgou.
O SR. DJALMA BOM (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, participamos do encontro dos mutuários dos Estados, em
Vitória, Espírito Santo, e podemos transmitir, deste plenário, noso apoio à resolução política tirada: a luta por
moradia para os brasileiros de baixa renda.
Srs. Deputados, temos presenciado e vimos denunciando o descalabro do Sistema Financeiro de Habitação, preocupado, hoje, mais do que nunca em proporcionar enriquecimento a uns poucos e despreocupado
das implicações sociais conseqüentes a essa orientação.
O tripé que sustenta o Sistema Financeiro de Habitação é formado pelo Banco Nacional da Habitação Mutuários, Sistema Brasileiro de Poupança e Emprestimo - cardenetas de poupança e O Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
Queremos denunciar, nesta Casa, a propaganda e as
notícias veiculadas pela televisões e pela imprensa sobre
os rendimentos mensais das cadenetas de poupança, pela
impropriedade dos termos e o nítido sentido de criar
confusão entre os pequenos investidores.
Em agosto passado, o CODEMUT de Brasília fez
uma denúncia ao CONAR - Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publicitária, sobre o assunto e
obteve a condenação desse tipo de propaganda.
É importante frisar-se que o CONAR condenou, pelos
mesmos motivos, a primeira cartilha lançada pelo BNH.
As cadernetas de poupança são o mecanismo criado
para a captação das economias populares.
Mais uma vez ficamos frente às manobras deliberadas
do sistema em que vivemos e que cinde o País em dois: de
um lado, a massa assalariada e, do outro, os privilegiados.
Em outubro a "renda" das cadernetas foi de 13,2% e,
neste mês de novembro, de 10,4%.
Falar que as cadernetas "rendem" é mais um engodo
do Sistema Financeiro de Habitação, que tem que ser
e:xautivamente denunciado para que o cidadão brasileiro

possa se proteger, ou pelo menos estar plenamente esclarecido, ao investir suas economias.

As percentagens tão fartamente propagandeadas são
a reposição expurgada do poder de compra da

ape~as

moeda.

O DIEESE vem insistindo em que seja demonstrada a
desvalorização real interna da moeda, o que é um direito
assegurado por lei, e em que se tornem público os cri·
térios dos expurgos e os cálculos dos índices inflacionários.
A crise econômica desestimulou os investimentos voltamos para a produção, voltando-se o capital, como saída para sua conservação e crescimento, para o mercado
de papel, onde o povo não tem vez.
As pessoas, na ilusão da poupança, no engano propositalmente criado pelas instituições, empobrecem, enquanto que os agentes financeiros que compõem o Sistema Habitacional recolhem as economias a duras penas
poupadas e reaplicam-nas no npen ou no over.
A renda está é nessa segunda aplicação, no mercado
de capital e no mercado aberto.
O investimento mínimo para este tipo de renda é inacessível para a maioria da população. Na verdade, ela éa
contrapartida, para as classes dominantes da popular ca·
derneta de poupança.
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o trabalhador, que jú é desrespeitado pela irrealidadc
do salário mínimo c dos reajustes aquém da inflação,
nem quando poupa consegue um tratamcnto justo por
parte das autoridades. C onscgue, além de tcr seu salário
corroído pela inflação, a crueldade de sofrcr o mesmo
mal cm sua poupança.
Consideramos que só a discussão dos pcquenos popadorcs sobre os mecanismos oficiais de captação de poupança c a organização em defesa dessa poderão modificar cssa sangria, essa fraude que resulta numa forma indireta de concentração de renda.

o SR. NOSSER ALMEIDA (PDS - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
muito se tem falado sobre o desmatamento, a poluição
de rios e o uso desordenado de agrotóxieos em todo o
País, sem termos eonhecimento de nenhuma medida
eonereta que vise ao disciplinamento destas açõcs.
O Brasil inteiro assistiu, nos últimos dias, no programa Globo Repórter, da Redc Globo de Televisão, ao depoimento de famílias inteiras residentes em Cubatão e vitimadas pelos efeitos poluidores e nocivos dos gases poluentes da florcsta dc ehaminés das fábricas instaladas
naquela loealidade.
Em outras regiões do País, milhares e milhares de pcixes morrem nos rios c muitas pessoas adoecem gravemente por causa do uso desordenado de agrotóxicos e da
manipulaçã~ inadequada de venenos.
O Estado do Aerc também sofre cste tipo de agressão
às riquczas naturais do nosso Pais, passando agora por
um processo de devastação das suas matas virgens por
grandcs grupos que, aos poucos, transformam exuberantes matas cm pastos para os seus rebanhos.
Nem mesmo as seculares castanheiras e seringueiras,
responsáveis por grande parte da riqueza do Estado, foram poupadas da ação devastadora dessas empresas.
O Brasil possui a maior reserva florestal do mundo,
com 300 milhões dc hectares, que correspondem a 30 por
cento do total dc florestas nos trópicos. Entretanto, o
País, embora figure entre os grandes devastadores de florestas, não chega a ser um grande exportador de madeira, em razão da falta de um ordenamento na exploração
desta riqucza.
Daí a nossa prcocupação em chamar a atenção para a
ncccssidade de um planejamento c um método para a exploração de madeira em nosso Pais.
Somente disciplinando, através de uma exploração
orientada, poderemos preservar as nossas reservas florestais.
Era o que tinha a dizer.

I

o SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte diseurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que as multinacionais dominam amplos setores da
nossa economia, não há nenhuma novidade; que os lucros dessas eompanhias estrangeiras são fabulosos, é de
conhecimento públieo; que essas empresas remetem mais
dinheiro para os seus países de origem do que aplieam
aqui, li igualmente do senso comu!U de qualquer iniciado
no tema.
Ainda assim. não deixa de surpreender, às vezes,
quando nos deparamos com algum aspeeto localizado da
presença das multis no Brasil.
É este o caso das companhias estrangeiras distribuidoras de derivados de petróleo - SHELL, ESSO, TEXACO, ATLANTIC. Essas empresas têm uma única
função, a de intermediar a distribuição daqueles derivados entre a PETROBRÁS e os postos revendedores de
combustfveI.
E eom essa simples atividade, da qual detém pratieamente o monopólio (junto eom a IPIRANGA C a PETROBRÂS Distribuidora, que são nacionais), c na qual
ninguém mais pode .entrar, aufere!U .g!,.I}~os fantásticos
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mais pelas aplicações financeiras que fazem do que pela
sua atividade produtiva.
Essas multis têm no Conselho Nacional de Petróleo
um aliado poderoso. Elas sempre tém um modo de saber
com alguma antecedência as datas dos aumentos de
combustível, e aí scguram O desembarque e a entrega dos
derivados, deixando os estoques dos postos de gasolina
quase a zero.
Na virada do preço, as multinacionais distribuidoras
de derivados têm eonsigo praticamente todo o combustfvel, enquanto os postos revendedores estão eom seus estoques baixos. Nesse momento, as multis contabilizam
lucros fabulosos, e os postos têm de adquirir os produtos
já pelo preço novo.
Só na alta dc 22 de junho, essas companhias estrangeiras lucraram, conforme os meticulosos cálculos da Asso-

ciação Paulista do Comércio Varejista de Combustíveis
Minerais, a quantia de Cr$ 219 bilhões, a valores da êpoea. De lá para eá já houvc mais dois aumentos, e as multis obtiveram, seguramente, outros tantos bilhões de luera, da noite para o dia.
Como mostra o Sr. Pedro Mata Rouseq, de ImaruíSe, em carta dirigida ao jornal P01Ito de Observaçiio, de
setembro de 1984:
"Um navio carregado de petróleo estava para
atracar em Hajaí, em 23 de agosto e somente eneostou para descarregar no dia 27 de agosto, véspera do
aumento, deixando assim as companhias de atender
os pedidos de gasolina e diesel desde o dia 23, eomo
foi o nosso caso, que tfnhamos um pedido para o
dia 23 e só o recebemos após o aumento."
Os postos de gasolina, que são em número de 21 mil
no Brasil. responsáveis por 273 mil emprcgos diretos no
País, têm sido as grandes vítimas desse tipo de política.
As portarias e resoluções priorizam os interesses des-

sas mui tinacionais parasitas e especuladoras, que ganham fortunas a eada aumento, sem nenhum esforço.
Enquanto os fiscais do CNP são extremamente rigorosos em relação às normas mçistentes para os postos revendedores, e têm até um'" Indisfarçável má vontade
para eom os postos (propriedade de brasileiros), as multis agem livremente, têm força para impor sua vontadc e
seus intercsses.
Os postos vêm sendo alvo de uma campanha de desmoralização sistemática. com a qual o próprio CNP está
envolvido. pois têm sido acusados de adulterar os produtos que vendem, de que há resíduos de ferrugem, bagaço
de eana e até de lama. ou de que "batizam" o combustível.
Não fazemos, daqui, a defesa dos postos de gasolina
que realmente cometem irregularidades. Mas para esses
existe a lei. O que não se pode coneordar é com a generalização. E menos ainda com a ausência de fisealização
das múltis e a omissão do CNP quanto às irregularidades
das distribuidoras. Não podemos eoneordar que os vilões são os postos e os moeinhos bem eomportados são
as eompanhias distribuidoras, para as quais o CNP não
destina nenhuma palavra.
Agora mesmo, a Portaria 214 do CNP restabeleceu o
sistema de eotas de eompras para os postos. Segundo fomos informados, estas cotas foram fixadas a pedido das
distribuidoras, que agora terão motivo legal para não
cumprirem eom suas entregas aos revendedores, principalmente em époeas de alta. conforme denuneia a Associação Paulista do Comércio Varejista de Combustíveis
Minerais.
De novo se facilitam as transações das múltis distribuidoras, em prejuízo das empresas nacionais de revenda.
Queremos deixar claro que não aceitamos, igualmente, que os postos de gasolina lucrem com a especulação
do estoque, mas se há alguém que tenha de lucrar, que
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sejam os postos: são eles que dão emprcgos: desse modo
a renda obtida por essa forma não se acumularia em apenas meia dúzia de privilegiadas distribuidoras, os postos
são nacionais, e o dinheiro assim havido permanece
aqui, não é remetido ao exterior.
Os altos preços do petróleo e dos seus derivados trazem embutidos grandes impostos, pagos por toda a sociedade, que paga também, os lueros das múltis, deeorrentes de aplicações e investimentos finaneeiros, e que
são rcmetidos depois para os países do centro do mundo.
Os postos de revenda empobrece, a sociedade brasileira empobrece, para engordar os lucros das eompanhias
estrangeiras. São os brasileiros subsidiando companhias
multi nacionais, milionárias, e paises ricos e desenvolvidos. É o comprometimento da eeonomia popular, justo
num tempo em que a erise a todos afeta, menos aos privilegiados de sempre, que ganham com a erise, e para
quem crise não existe.
É urgente inverter esse quadro, mudar essa situação,

pelo que desta tribuna nos comprometemos a fazer o que
esteja ao nosso alcanee eom esse objetivo.

o SR. EVANDRO AYRES DE MOURA (PDS CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados. ao lado dos problemas políticos, que
têm dominado os debates desta Casa, há um da maior
importâneia, que está em gestação e que poderá abortar
ou nascer sem trânsito pelo Congresso, é mais um desrespeito a este Poder. Referimo-nos à Reforma Baneária,
que em plena Revolw;ão foi fruto de um projeto de lei
que, após transitar e ser diseutido no Lcgislativo,
transformou-se na Lei n9 4.595 de 31-12-1964.
Hoje, passados 20 anos, quando voltamos à democracia plena. fruto da abertura prometida e fcita pelo Prcsidente Figueiredo, descja-se, no apagar das luzes do Governo e já na aurora de outro período governamental. fa-

zer profunda modificação no atual sistema, estabelecendo mecanismos de controle e de administração capazes,
como afirmam scus defensores, de fortalecer o sistema fInancdro nacional e transformá-lo em instrumento eficaz
de promoçào do desenvolvimento econômico e social do
País.
E a partida ou acionamento dessa Reforma foi dada
com o voto 283, de 21-8-84, do Conselho Monetário Nacional. Mudar-se-ão dispositivos de três diplomas legais.
quais sejam, as Leis n's 4.595/64 e 4.829/65, e a Lei
Complementar n' 12, de 8-11-1971 que institucionalizou
o atual sistema bancário, que regulamentou o Crédito

Rural e quc dclegou poderes quase absolutos ao Banco
Central do Brasil, respectivamente para elevar a dívida
pública interna e transformar o Banco Central no grande
banco de fomento, dando-lhc a administração de programas de financiamento a agricultura e agroindústria, concentrando poderes exeessivos e quase sem eontrole em
mãos daquele Banco.
Com isso, uma massa considerável de reeursos e de
despesas não entrava no Orçamento Fiscal da União,
apareeendo este como equilibrado. uma vez que rubricas, como as destinadas a preços mínimos, à compra de
trigo, comercilização de açúcar e do eafé, eneargos da
dívida pública e das operações subsidiadas à agricultura
e à exportação eorriam pelo Orçamento Monetário.
Com a Lei Complementar n? 12, deram ao Baneo Central mecanismos ou poderes de aumentar, sem controle
do Congresso, a dívida pública interna, chegando ao teto
inaceitável e asfixiante de hoje.
Tentou-se, a partir de 1979, eom a votação do orçamento de 1980, dar o primeiro passo para um acerto ou
eontrole. colocando no Orçamento Fiscal dotação para
alguns programas comandados pelo Banco Central do
Brasil ou Baneo do Brasil. Reduziram-se os subsidias à
agricultura e à exportação, restritos hoje praticamente
ao Nordeste seeo e à Amazônia, isto mesmo por causa de
reação violenta das baneadas daquelas regiões na Câma-
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ra e no Senado Federal. A carga que pertencia ao Govcrno. nos subsídios. foi transferida em grande parte à rede
bancária, com aplicação dos depósitos bancários à visia.
Agora. anuncia-se uma reforma. tendo como pontos
búsicos:
a) fechamento da conta "movimento" do Banco do
Brasil com o Banco Central, onde eram feitos os saques
para cobrir despesas ou aplicações determinadas pelo
Governo para realizar gastos sem a competente cobertura no Orçamento Fiscal;
b) consolidar os principias de disciplina e controle das
finanças públicas;
c) incorporar, no Orçamento Fiseal, todos os dispêndios de responsabilidade da União;
d) fixar as funções do Banco Central do Brasil, restrigindo sua atuação aos campos que lhe são próprios,
como o redesconto de liquidez, recebimento de depósitos
compulsórios da rede bancária, operações dc mercado
aberto, operações de câmbio, controle do meio circulante e fiscalização e controle do sistema financeiro nacio·
nal;
e) redefinir as funções do Banco do Brasil,
preservando-lhe o papel de principal instrumento da
política creditícia do Governo Federal e de Agente do
Tesouro Nacional;
f) transferir para o Ministério da Fazenda a administração da dívida pública, ficando com o BCB sua operacionalização.
E, de acordo com entrevista dos responsâveis por essa
área, é pensamento de todos fazer essa transformação ou
reforma alterando três importantes leis, via Conselho
Monetário ou decreto lei, este vindo ao Congresso apo!lteriori, sem direito a emendas ou modificacões.
Em tese, não somos, como não poderíamos deixar de
ser, contrários à modificações no atual sistema. Mas
para essas reformas exige-se a participação da sociedade,
por sua representação maior, que é o Congresso Nacional.
É imposição do F.M.I., mas esse mesmo famigerado
F.M.I., por ter sua sede em Washington, que o caminho
natural das leis é o Congresso Nacional, pois no seu paissede respeita-se a representação popular c o Governo se
curva às suas dccisõcs. Por que então aqui, impõe a hulmilhante exigência que se faça Sem o respaldo do Congresso? A preocupação maior de todos é quanto ao desti·
no do Banco do Brasil, instituição respeitada e confudida com a própria Nação pelo que tem representado em
seus 170 anos existência para o desenvolvimento e o progresso do Brasil. Retiram-se dele prerrogativas e privilégios. Deixa de ser depositário dll. "custória" e dos depósitos da arrecadação diária do Tesouro Nacional, que
passarão para o Banco Central. Retira-se a Conta de
Movimento, onde são debitados gastos determinados
pelo Governo Federal, mas não se saneia o ativo. repondo ao Banco os recursos que dispensou em pagamento
diversos, por conta e ordem do Tesouro, inclusive avais,
fianças, e financiamentos a segmentos considerados
prioritários do Governo, como trigo, café, açúcar, etc.
Obrigaram o Banco a abrir, como agente do Governo,
mil agências, pioneiras quase todas, com uma mobilização gigantesca c contratação de novos funcionários,
enquantos seus concorrentes recebiam cartas patentes
nas capitais e centros maiores. Para que seja o Banco do
Brasil competitivo e não tenha reduzidos seus lucros e
seu próprio equilibrio, deve o Governo dar-lhe os mesmos instrumentos de luta, como sejam pelo menos uma
agência de primeira classe por um minimo de 10 pioneiras que tenha instalado; carta patente de um Banco de
Investimento, para aplicação dos recursos captados a
custo de mercado; corretora, seguradora, distribuidora
de títulos e valores; enfim; tudo que é permitido ao Banco comercial comum.
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De tudo que vimos, de tudo que temos lido. dos estudos que temos feito concluímos que o grande atingido é
o Banco do Brasil, cometendo-se um crime contra o Pais,
contra sua economia e contra o povo brasileiro.
Onde estào as entidades empresariais? Onde estào seus
120.000 funcionários, com os sindicatos da classe. que
não se preparam de logo para uma greve, preventiva e de
protesto?
Precisa o Banco voltar a ser o grande Banco do passado, quando participava com 23% dos créditos às atividades privadas, percentual esse hoje reduzido à humilhante
cifra de 7%.
Deixo aqui nosso grito, nosso alerta contra essa ação,
defendendo a incolumidade do Banco do Brasil, patrimônio maior de nossa Nação, alicerçado no trabalho, na
competéncia e na honradez de seus milhares de funcionários, que o constituíram no passado e que o mantêm
no presente.
O Brasil exige que a reforma venha pelo Congresso.

tamente. antigos funcionários públicos. Não a magistratura, pois incontáveis são os juízes que, com até quatorze
anos de magistratura, ganham até menos que a metade
de colegas seus com apenas um mês de investidura no
cargo.
Subjacente a essa questão. Sr. Presidente, não está o
interesse individual daqueles que abraçaram a toga, renunciando a todas as outras oportunidades de enriquecimento ou de ascensão social.
O que há por trás desta questão é a garantia dos direitos individuais, a conquista do juiz independente institucional e financeiramente, a quem a sociedade possa, realmente, confiar a proteção de seus direitos.
Se queremos viver uma sociedade realmente democrática, não podemos prescindir de juizes independentes,
desnecessitados de favores dos poderosos e dos ricos. E
isso só é possível se o preceito constitucional da retribuição condigna pelo cxcrcício da função for respeitado,
tenha sido o juiz funcionário público ou não.

o SR. JUAREZ BERNARDES (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho associar-me às manifestações de justa preo,
cupação do meu ilustre colega Deputado Fernando Cunha com o problema dos juizes federais colocados à margem dos benefícios instituidos pelo Decreto-lei n 9 2.019,
de \983.
Como é do conhecimento de toda a Nação, o referido
decreto, modificando o sistema de contagem de tempo
de serviço para efeito de percepção dos benefícios respectivos, na verdade não resolveu o problema "da magistra.
tura federal". mas apenas daqueles juizes que, antes de

Sr. Presidente, Srs. Deputados, enquanto a produção
nacional de grãos estaciona, há sete anos, em cinqüenta
milhões de toneladas, a população brasileira aumentou,
nesse período, em mais de vinte milhões de pessoas, o
que explica os fenômenos da fome e da subalimentação
no Pais, quando mais de dois terços da população apresentam deficiência protéica, agravando-se, conseqüentemente, as endemias rurais, enquanto a assistência
médico-sanitária do INPS não tem mãos a medir.
Essa deficiência alimentar vai-se refletir, pela subalimentação na infância e na adolescência, no rendimento
escolar, muito maior a evasão dos alunos onde não se
serve a merenda gratuita, crescendo, no entanto, os índices de repetência pelas deficiências resultantes da insufi-

ingressar na carreira, foram, durante anos, funcionários

públicos.
Veja, Sr. Prcsidentc, que um juiz com as mesmas responsabilidades, com os mesmos encargos, com os mesmos sacrifícios de um colega seu, ganha menos que a me·
tade dos vencimcntos deste simplesmente porque, antcs
de ingressar na magistratura, não era funcionário público.
E isso acontece: juiz com cerca de vinte anos de magistratura está ganhando a metade, ou pouco mais, que juiz
com um mês de trabalho.
O referido diploma estabeleceu uma discriminação injusta, inaceitável, odiosa mesmo, com relação aos juizes
que, mesmo com muitos anos de magistratura, nunca foram funcionários públicos.
Estarrecedora é a constatação de que, em razão desse
discriminatório critério, há Ministros de Tribunais Superiores ganhando menos que juizes substitutivos, e, de·
pendendo do próximo aumento dado ao funcionalismo
público, até mesmo que dos escrivães de primeira instância.
Um Ministro de Tribunal Superior ganhando menos
que um escrivão ... Não há descalabro maior!
Se houver algum exagero nessa expectativa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ele não estará a mais que um
milimetro da verdade. Pois, rigorosamente, esta Casa
pode constatar: atualmente, há Ministros de Tribunais
Superiores ganhando menos, e bem menos, que juízes
substitutos, que sequer passaram pelo estágio probatório.
O fato causa perplexidade, e isso se vem sentindo em
diversos setores do Governo, que se mostram dispostos a
solucionar o problema.
O que intriga, porém, em tudo isso, é que, malgrado se
reconheça e se proclame essa aberrante situação, alguma
coisa parece estar paralisando a vontade ou a iniciativa
daqueles a quem cabe o encaminhamento da solução.
O que se ouve dizer, em vagos discursos e entrevistas
de eminentes figuras do Judiciário, ê que o problema da
magistratura ficou resolvido com o Decreto-lei n 9 2.019,
quando todos sabemos que a magistratura não teve o seu
problema de vencimentos solucionado. Tiveram-no, jus-

ciência alimentar.

Evidentemente, o alimento devia ser subsidiado para
as classes de baixa renda, não apenas por intermédio da
merenda escolar mas de outro sistema que complementasse as rações diárias das famílias mais necessitadas.
Devemos reconhecer que se trataria de um verdadeiro
paliativo, necessária uma solução que atendesse às causas profundas do problema.
Os dois candidatos â Presidência da República já reconheceram a necessidade de fomentar a produção de alimentos, que precisa ser duplicada até o fim da década,
para atender, suficientemente, à demanda interna. Para
tanto. precisamos de um crescimento anual do produto
agrário da ordem de dez por cento, sabido que o crescimento demográfico é da ordem de dois e meio por cento
ao ano.
Um dos maiores erros do atual Governo, nos últimos
dois anos, foi o de retirar - por imposição do Fundo
Monetário Internacional - os subsidios ao crédito rural, que vinha sendo prática de dois anos, resultando
num apreciável incremento da mecanização no Sul do
Pais c na ampliação das fronteiras agrícolas no CentroOeste.
Na verdade, as duas últimas safras agrícolas foram
prejudicadas pela seca no Nordeste e pelas enchentes no
Sul, mas o impacto da redução dos incentivos oficiais à
lavoura atingiu o Pais inteiro, solapando a produção
agropecuária.
Os males são visíveis; ninguém duvida das causas dessa parada de crescimento no setor da produção de alimentos; mas é preciso coragem para enfrentá-Ias, dizendo um vigoroso não às sugestões do FMI que impliquem
reduzir os incentivos à lavoura, quando precisamos multiplicar a produção primária, tanto para abastecer o mercado interno como para melhorar o nosso superávit na
balança comercial.
Tenho certeza de que este problema será convenientemente equacionado pelo Presidente Tancredo Neves.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar das crises que
têm marcado a nossa vida republicana, decorrentes, na
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maioria dos casos, de motivação externa que resulta da
competição internacional entre os palses industrializadO!
e as nações em vias de desenvolvimento, não nos têm fal·
tado grandes estadistas ao longo da nossa história, como
Prudente de Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves,
Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas eJuseelino Kubitsehck.
Se foi Vargas quem iniciou o nosso processo de desen·
volvimento industrial, com os fundamentos da grande si
derurgia, em Volta Redonda e o planejamento da Hidre·
létrica do São Francisco, além de uma legislação sociai
das mais adiantadas do mundo, foi Juscelino Kubitschek, nos últimos trinta anos, que sacudiu esta Nação inteira, a partir do seu binômio energia-transportes, lançado quando candidato ao Governo de Minas Gerais. Prefeito de Belo Horizonte, Deputado Federal e Governador do seu Estado, prcparou-sc, durante vintc cinco anos
para ocupar a Presidente da República, quando realizou
o qüinqüênio mais produtivo da nossa história poUticoadministrativa, desenvolvendo a siderurgia, criando as
· indústrias automobillsticas c aeronáutica, multiplicando
a produção dos nossos estaleiros, produzindo ilOSSO desenvolvimento sem qualquer sujeição ao Fundo Mone:tário Internacional, cuja interfcrência cm nossa eeonomia repeliu vigorosamente, em nome do princípio da autodeterminação dos povos.
Brasilia, sua meta sintese, será uma permanente
lembrança desse estadista singular, que fez o Brasil
· voltar-se para o seu interior, rasgando verticalmente o
Centro-Oeste, pela Belém-Brasilia e jogando para o oeidente aquelas fronteiras outrora apenas riscadas pelo
Marechal Rondon, integrando imenso espaço fisico à comunhão nacional.
Juscelino sempre será lembrado pelo Estado dc Goiás
como um dos nossos maiores pró-homens, por essa tarefa de interiorização, que nos coloca a algumas horas do
litoral do País e faz com que a nossa produção se integre
nas frentes de exportação, contribuíndo para o superávit
do nosso balanço de pagamentos.
Goiás quer retribuir essa dádiva do grande estadista. E
vai fazê-lo oferecendo ao Brasil um goiano cuja vida repete, pela iniciativa administrativa, pelo descortino poUtico, pela capacidade de mobilizar o povo em ondas de
otimismo, a trajetória espetacular de Juscelino Kubits· chek.
Goiás oferece ao Brasil lris Rezende Machado, o ho· mem dos mutirões, o ungido do povo, o administrador
insuperável, sempre confiante em nossos destinos, porque sabe que temos homens para realizá-lo.
Quando vcmos o trabalho do governador goiano,
lembramo-nos, mais do que nunca, da personalidade de
JK: igualo dinamismo, o mesmo entusiasmo, a mesma
confiança nos destinos do País.
Dois anos de Governo já são suficientes para revelar a
estatura dc um estadista c o dcscmpenho de um homcm
público. Nesse biênio, Iris Rezende tem sido considerado, pelos órgãos de pesquisa, o mais popular dos governadorcs brasileiros. E essa popularidade dccorrc, sobrctudo, da sua ação administrativa e do seu equiHbrio poUtico. Por isso Goiás segue, pacificada, a senda do progresso c do desenvolvimcnto.
E querendo isso para o Brasil, oferecemo-lhc, para a
sucessão de Tancredo Neves, a candidatura presidencial·
, de Iris Rezende. Quermos principalmente, retribuir a
Minas Gcrais o que reccbcmos de Juscelino Kubitschek
de Oliveira.
Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. SIQUEIRA CAMPOS (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sob o pretexto de que o eminente Presidente Figueiredo poderia nomear o Governador, tão logo criado o
Estado do Tocantins, com a publicação da Lei respectiva, o Senador Henrique SantilIo impede o acordo de Iidcrança indispensável para colocação em pauta e apro-
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vação do projeto de Lei Complementar n. l-C, de 1983,
de minha autoria, que cria o novo Estado.
Com o meu apoio, o Senador Benedito Ferrcira assu·
miu compromisso, em nosso nome e em nome de todos
os nossos companheiros, de que atuaremos junto ao Presidente da Rep(tblica para cvitar quc seja nomeado o
Governador do futuro Estado, até porque não poderá o
Presidente da República nomear o Chefe do Executivo
de um Estado que somente será criado após a decisão
popular, revelada pelo plebiscito a ser realizado noventã
dias depois da publicação da lei em que se transformará
o projcto ora em tramitação no Senado Fedcral.
Vamos dizer que o Senado Federal aprovasse hoje o
projeto, como pode fazê-lo. Teriamos, a partir de depois
de amanhã, iniciada a contagem do prazo dc quinze dias
para a sua sanção pelo Presidente da Rcpública, mais
três ou quatro dias para a publicação da lei criadora do
Estado do Tocantins e, do dia da publicação, mais no·
venta dias para a realização do plcbiscito, depois de cujos resultados é que poderia ser nomeado o Governador.
Como vemos, não há a menor possibilidade de ser nomeado o Governador do Estado do Tocantins antes de
maio de 1985, mesmo sendo aprovado hoje o projeto que
cria a nova unidade da Federação.
Não procedem, pois, os temores do ilustre Senador
Henrique SantilIo, que mais uma vez atua contra o povo
goiano, como vem fazendo há longos anos, inclusive
obstruindo projetos relativos a financiamentos c outros
assuntos de interesse do Governo de Goiás.
É lamentável tudo isso, Sr. Presidente. Não posso deixar de definir a rcsponsabilidadc pela não-criação do Estado do Tocantins, registrando e denunciando o fato,
para o julgamento do povo goiano, especialmente do
povo nortense, ao qual interessa a criação do Estado do
Tocantins, porque representa a mais viva esperança de
dias melhores para todas as regiõcs do atual Estado dc
Goiás. que se debate numa grave crise social, em razão

do dcsemprego e das suas tristes e profundas conseqüências. a fome. a miséria, o aumento da violência e dc todas
as ações criminosas.
Se consumado o ato torpe, o povo goiano, particularmentc o povo nortensc, julgará o Senador Henrique Santillo e todos os que estão faltando com os compromissos
livremente assumidos em praça pública.
O povo nortcnsc não dcixará de punir os que estão lhe
tirando o direito de decidir sobre a sua mais importantc
questão: a criação do Estado do Tocantins.
O projcto dc lei que institui o Estado do Tocantins,
ora no Senado Federal, é o instrumento mais democrático e honesto que existe, pois entrega ao povo o direito de
dizer se quer ou não a emancipação polltica, com a constituição do novo Estado.
Mas me parece, até aqui, que o projeto não pode scr
aprovado, porque o Senador Henrique Santillo e outros
não querem. Esta a verdade. Não adianta jogo de palavras nem protextos inaceitáveis.
Não posso entender fique sem aprovação o projeto de
lei de intcresse do povo nortensc de Goiás, quando, no
mesmo momento, isto é, na sessão matutina de hoje do
Senado Federal, foi aprovado projeto de resolução que
autoriza o Governador lris Rezende Machado a contratar um financiamento de USS 150.000.000 (cento e cinqüenta milhões dc dólares), com a concordância de todos os Senadores, inclusive o único que o PDS de ,Goiás
tem naquela Casa do Congresso, que tornou posslvel o
acordo de Iidcrança para tal aprovação.
A resposta que esperamos por parte de Benedito Ferreira é aquela, a única e eficaz, de ameaçar paralisar os
trabalhos de hoje do Senado Federal, se não aprovarem
o projeto de lei que cria o Estado do Tocantins.
Na realidade, Sr. Presidente, o povo nortense poderá
ser prejudicado mais uma vcz. Mas o povo nortcnsc ê um
povo forte, brioso, de inexcedível coragem e ardoroso na
luta Iiberlária que sustenta.
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Transformaremos o golpe, se ele vier, em energia para
o nossa luta libertária.
A pressão nortense desmantelará o grupo qe oligarcas
quc deseja manter acorrentada a nossa regiãõ, o nosso
povo, na maior pobreza, no maior atraso.
Romperemos, nas elcições de 1986, os grilhões escravagistas dos oligarcas, dos que traíram os compromissos
assumidos em praças públicas, enganando o povo.
A força da nossa luta Iibertária é infinitamente maior
do que os espúrios conchavos dos coronéis da política dc
Goiás.
Disposto a dar minha vida poUtica e até a minha vida
física em pro! da criação do Estado do Tocantins, nada.
rcivindico, ncm cargos, nem privilégios, nem as benesses
de qualquer Governo.
O que efetivamente desejo é ver a liberdade ser exaltada e cantada nas praças públicas da minha terra, pelos
habitantes do mais formoso pedaço do Brasil,.a área
abraçada e beijada pclas límpidas águas dos rios frocantins e Araguaia, que forma a cabeça forte, perfeita e bela
do Condor da Liberdade, que abriga o mais altivo dos
povos deste nosso Brasil.
Aqui fica a denúncia, neste brado, de minha gente,
para julgamento pelas urnas e pela História, se for consumado o golpe traiçoeiro contra o povo tocítntino.
Que Deus tenha pena dos mistificadores, dos que não
têm grandeza e dos que faltam ao povo e as suas aspirações.
Era o que tinha a dizer, Sr.. Presidente.
O SR. DANTE DE OLIVEIRA (PMDB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o. "Relatério Reservado n. 934" traz uma matéria
na página 4, intitulada.. "Projeto para 1 milhão dc cabeças em Mato Grosso", que é o verdadeiro retrato do
Brasil pós-64.
Este empreendimento está às véspcras dc ser aprovado
pelo Governo Federal e, segundo relatório, os investido-

rcs dcscjam aprová-lo ainda no atual Governo Figueiredo.
Esse monstruoso projeto seria tocado por sete grupos
econômicos - dois nacionais (Bordon e Cutrale) e cinco
multinacionais (Comabra, Swift-Armour, Nabisco
Brands e Bcatrice F oods, de capital norte-americano. e
Bunge y Bom, de capital argentino.
O investimento previsto ao longo de cinco anos será de
350 milhões de dôlarcs, numa árca de 1,2 milhão de hectares no norte do Mato Grosso.
Mas 0'. que nos chama atenção é que eles teriam o
apoiei rlp' IBDF e SUDAM e receberiam recursos do FINAM'7 Fundo de Investimento da Amazônia, por ser
considerado um investimento de risco.
Ora. Sr..Presidente, Srs. Deputados, onde nós esta·
mos? Que País é este, ondc cmprcsas fortíssimas, nacionais e até multinacionais, receberiam incentivos fiscais,
ou seja, "ajuda" do Poder Público para tal projeto? Emprcsas bilionárias reccbendo tratamento privilegiado.
Isto é um verdadeiro ultraje e desrespeito ao povo
mato-grossense e brasileiro, àqueles que verdadeiramente correm risco de vida ao enfrentar as selvas amazônicas
para levar uma vida quasc selvagem, recebendo desses
próprios projetos salários miseráveis e infames, sem assistência médica e hospitalar, sem escolas para seus fi·
lhos e sem a menor perspectiva de melhorar de vida,
como ocorrc com os pcões da Amazônia que são presas
fáceis dos famoso,. "gatos". Isso sem falar dos posseiros,
dos milhões de brasileiros sem terra, sem o menor apoio
do Governo para fazer produzir a terra, onde ele possa
realmente fixar-se com sua família.
Onde estão os incentivos fiscais para os pequenos e
médios proprietários? Onde está o carátcr social do Esta·
do, do Governo, do Poder Público?
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Pasmem, Srs. Deputados, com as facilidades que essas
empresas multi nacionais irão gozar, em cima das dificul·
dades do País e do povo trabalhador.
Terão direito a financiamento a longo prazo de 20%,
ajuda do FINAM, de 60%, e os recursos próprios serão
de apenas 20%. Ainda terão direito a:
I - isenção ou Redução do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados;
2 - isenção ou redução do Imposto sobre a Renda no
prazo de 10 anos, podendo ser prorrogado para até 15
anos;
3 - reinvestimento de 50% do Imposto sobre a Ren·
da;
4 - financiamento ou aval do BASA e BNDES;
5 - incentivos estaduais e municipais.
Vejam o tamanho absurdo, a afronta aos trabalhadores e ao povo em geral.
É o dinheiro do suor, do sacrificio e até do sangue dos
brasileiros privilegiando o capital multinacional e o
grande capital nacional.
Um projeto que não tem o menor caráter social; ao
contrário, profundamente anti-social.
Nos estudos do economista José Otávio Cabral Viegas\ "Os incentivos fiscais na Economia Amazônica",
podemos ter uma idéia melhor.
O privilégio dispensado ao capital em contraposição
ao trabalho e à massa de salários que deveria gerar é flagrante.
Exemplo disso são os dados de 1982, quando a SUDAM aprovou cerca de 109 projetos, cujos investimentos totalizaram Cr$ 113 bilhões, dos quais Cr$ 56,7 bilhões representavam a parcela dos incentivos fiscais.
Todos esses projetos, que levam em média cinco anos,
deverão gerar 16 mil empregos diretos e uma massa de
salários de Cr$ 6, I bilhões.
Considerando-se todos os incentivos acima citados a
que essas empresas têm direito, chegamos a um dado no
mínimo criminoso, de que são necessários cerca de Cr$
9,8 milhões, somente através dos incentivos administrados pela SUOAM, para gerar Ull). "emprego" na Amazônia.
Isto é um verdadeiro descalabro e falta de amor ao
povo e à Pátria dos governantes atuais. f<: um verdadeiro
crime de lesa-pátria.
Percebam que somente a parcela da isenção do Imposto de Renda desses empreendimentos em 1982, em torno
de Cr$' 9,7 bilhões, é superior a toda massa de salários
gerados, em torno de Cr$ 6, I bilhões anuais.
Ainda nesse mesmo estudo, notamos a distorção profunda dos preços relativos entre o capital e o trabalho
ocasionada pela política de incentivos fiscais. Nos projetos aprovados em 1982, para cada unidade de capital
aplicada pelo investidor a SUDAM (ou seja, a sociedade
nacional) contribuiu, em média, com 5,5 unidades de incentivos.
E se formos verificar o ar!. 18 do Décreto-Iei n9 1.376,
de 12-12-74, que obriga as agências de desenvolvimento
regional (no caso SUDAM) a assegurarem às pessoas
juridicas ou grupos de empresas coligadas que, isoladamente ou em conjunto, detenham pelo menos 51 % do capital votante da sociedade titular do projeto benficiário
do incentivo, a aplicação nesse projeto de recursos equi-'
valentes aos valores dos certificados de aplicações de
propriedade dessas pessoas jurídicas, obedecido o limite.
de inccntivos fiscais aprovados para o projeto, chegamos
a arrepiar.
Levando-se a efeito esse dispositivo, obtemos o exemplo extremo de um dos projetos da SUDAM, em que,
para cada unidade de recursos próprios, se computados
as isenções do Imposto de Renda, serão colocadas 91,13
unidades de incentivos, t; "cada emprego" terá um custo
de investimento de incentivos da ordem de Cr$ 179 milhões.
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Com esses dados podemos avaliar a distorção brutal e
desumana da política de incentivos na Amazônia e também no Nordcste.
É o grande capital gozando de todas as regalias, en- .
quanto o povo recebe as pancadarias e as violências dos
jagunços que agem sempre de comum acordo com a polícia.
É o dinheiro público servindo para massacrar o próprio povo.
É o dinheiro brasileiro servindo para infernizar a vida
do povo, enquanto as multi nacionais vivem no paraíso.
Ainda hoje fiz denúncias do que vem ocorrcndo no
Araguaia, em Canabrava (MT); numa área já desapropriada pelo Governo Federal, os posseiros continuam
perseguidos e violentados pela policia e seus asseclas, os
jagunços dos fazendeiros e grileiros.
Triste País, triste Nação, triste povo que possui mais
de cinco milhões de desempregados e cujo Governo,
para beneficiar o grande capital, vem gastando, para gerar apenas um emprego na Amazônia, a quantia absurda, em média, de 9,8 milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este quadro comprova
o quanto é necessário uma profunda reforma na politica
de incentivos fiscais da Amazônia. E não só isso, uma
profunda reforma agrária neste País no seu aspecto mais
amplo, não só quanto ao título da terra como a toda assistência produtiva e social aos pequenos lavradores.
Quem na verdade precisa de incentivos do Governo é
o pequeno, e jamais os grandes conglomerados multinacionais.
Toda esta denúncia que aqui trago aborda apenas o
aspecto do projeto, sem levar em consideração a área
imensa de terra, de 1,2 milhão de hectares, que ainda não
sabemos se também contará com o apoio do Governo
Federal ou Estadual. Isto vamos ainda verificar e, se necessário for, voltaremos a esta tribuna.

o SR, JóNATHAS NUNES (PDS - PI. Pronuncia o
scguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho em mãos documento que me enviaram os estudantes
do Paiuí que residem em Teresina, na Casa do Estudante. No baixo-assinado, que contém quase uma centena
de nomes, esclarecem os signatários que conhecem a minha disposição inicial de somente votar para Presidente
da República no dia em que o povo também pudesse votar, isto é, em eleições diretas. Argumentando, entretanto, que não mais exíste possibilidade da realização de
eleições diretas, pedem que reveja minha posição, comparecendo ao Colégio Eleitoral para sufragar o nome do
Dr. Tancredo Neves.
Srs. Congressistas, no dia vinte e um do mês pretérito,
expliquei aos meus Pares e à Nação que, esgotadas as
possibilidades de eleições diretas já, tomei a decisão de ir
ao Colégio Eleitoral para votar no Ex-Governador de
Minas. Foi uma decisão firme e baseada na análise histórica da evolução política do Brasil.
Como se vê, Srs. Parlamentares, a minha resolução se
afirma com o pensamento e o desejo da classe estudantil
de minha terra.
Peço ao Presidente desta Casa que autorize a transcrição do abaixo-assinado dos Estudantes do Paiuí nos
Anais do Congresso Nacional:
"The, 9-11-84
Senhor Deputado,
Tcnho a imcnsa satisfação de passar às suas mãos
esse Documento onde os assinatários pedem o seu
apoio à Candidatura de Tancredo Neves.
A título de esclarecimento vale salientar que o
seu apoio ao Candidato Tancredo Neves, só visa
fortalecer seu futuro político.
Saudações Estudantis. - Etevaldo de Jesus Silva,
Líder.
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Exm 9 Senhor
Deputado Jônathas Nunes
Câmara dos Dcputados
70.160 - Brasilia - DF"
"Teresina (PI), 9 de Novembro de 1984
Nobre Deputado, Jônathas Nunes, nós Estudantes todos residentes na Casa do Estudante, somos
admiradores e Eleitores de V. Ex'
Entretanto, sabemos do posicionamento de V.
Ex'. em relação à Sucessão Presidencial, de só votar
para Presidente da República em caso de Eleições
Direta.
Em virtude de não mais haver possibilidade de
Eleições Direta Já, pedimos a V. Excia., que retroceda sua posição, apoiando o Candidato Tancredo
Neves, onde só visará crescer sua popularidade e seu
futuro político.
Cordialmente"

(Seguem-se 72 assinaturas)
"Exm 9 Senhor.
Deputado Jônathas de Barros Nunes
DO Deputado Federal
Câmara dos Deputados
Brasilia - DF
Senhor Deputado,
Tomo a liberdade de me dirigir a V. Ex' para solicitar a gentileza de que seja estudada a possibilidade de conclusão da Estrada de rodagem secundária .
que liga Palmeira do Piauí - Taquari (Manoel
Emídio), além de Cristino Castro e Eliseu Martins,
trecho de grande importância no contexto regional,
que dá escoação da produção agrícola de todo o vão
do Taquari e beneficiará a mais de 250 famOias
acentadas naquela região.
Com UJ11a extensão de 40 km para Palmeira do
Piauí e 42 km para Cristino Castro, teve uma parte
concluída e resta um trecho que vem constantemente<:ausando problemas para nosso povo, este referido trecho não foi concluído por falta de máquinas
capacitadas, onde nos levou a solicitar de V. Ex' a
necessidade de conseguir uma máquina de grande
porte um 0-7 que seria a máquina ideal por se tratar
de uma ladeira bem acentuada.
Conforme estudamos o local será necessário 400
horas de trabalho para a execução final.
Assim sendo, Senhor Deputado, nós abaixoassinados solicitamos, de V. Ex', envidar todos esforços possíveis junto aos locais competentes para
conseguir' que seja favorável a execução dos serviços
finais, resolvendo assim um sério problema para
esse povo.
Confiando em vosso esforço, somos-Iheàllrade·
cidos.
Atenciosamente.
Cristino Castro, 15 de outubro de 1984. -PetlÔnlo Martins Falcio, Prefeito - Alair Rocha CrllIJIlnho ~ Jodl Rocha - Raimundo JII!Ié Rocha e Sil-

va."

o SR. FARABULINI JúNIOR (PTB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil inteiro repudiou, há dias, a cobrança ilegal
e imoral do Fundo Nacional de Telecomunicações FNT. Desta tribuna, muitos foram os companheiros
que, fazendo ecoar a voz dos trabalhadores indignados,
denunciaram o fato, e muitos nos acompanharam para
entrar em juízo contra esta esfarrapada sobretarifa.
Pois bem, Sr. Presidente, agora o Governo volta à ear·
ga, com mais uma "manílbra" do rcgimc militar, tentando assacar contra o povo e contra a Nação mais uma de
suas mazelas. O Ministro Delfim Netto, numa de suas
últimas decisões, procura mais. uma vez prejudicar os
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usuários de serviço telefônico, criando um famigerado
imposto sobre serviço, o já execrado ISST.
. Este imposto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é em
verdade, uma maneira indecente de tentar confundir os
poderes judiciários, que receberam centenas de ações populares em toda a Nação, movidas contra o antigo e execrado FNT.
Urge, Sr. Presidente, que as forças democráticas desta
Casa, sob pena de sermos julgados por omissão, se.
unam, milis uma vez, ao povo brasileiro, para denunciar,
para combater e para derrotar este vil projeto do "grane
de planejador", o sinistro Delfim Netto, porque, em verdade, o ISST é o mesmo FNT, com os mesmos defeitos
que pretende prejudicar os usuários de serviço telefônico
com uma taxa já rep'udiada pela Nação inteira.
O odioso Ministro tenta, já em fim de carreira, mais
um ato de terrorismo econÔmico, dos tantos que já houve contra os trabalhadores b'rasileiros, e nós, represen- .
tantes destes, consagrados nas urnas com o mandato popular, temos o dever de transformar esta tribuna em trincheira de luta para não permitir que ocorra mais este ato
que repudiamos, porque espúrio e desonesto, como todo
o ato praticado pelo grande planejador.
Quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no momento
em que terminamos mais um ano de trabalho, desejar
que todos possamos olhar para esta tribuna com a consciência do dever cumprido e a esperança de que 1985 seja
o começo de uma Nova República, com o Presidente
Tancredo Neves, que será vitorioso em 15 de janeiro,
para levar o Brasil pelos caminhos tão desejados da democracia, pondo fim a uma longa e tenebrosa noite de
ditadura militar que massacrou este povo e este Pais por
vinte anos a fio.
Viva 1985! Viva a Democracia e viva o Brasil!

o

SR, MILTON BRANDÃO (PDS - PI. Sem revi-

são do orador.) -

Sr. Presidente, renovamos apelo

a~

Ministro do Interior, solicitando resposta urgente às manifestações que fizemos a respeito da erise que se esboça
em grande· número de Municípios do Nordeste, principalmente na região sul do. Estado do Piauí, cm São Raimundo Nonato, Antônio Almeida, Anísio de Abreu e
Caracol. Temos recebido apelos dramáticos dos prefeitos, pois aquelas populações passam fome e começam a
se amotinar em ·defesa das suas próprias vidas. Essa resistência do nordestino em uma região onde não houve
colheita, onde as plantações não satisfizeram, já foi bastante alongada, porque atingiu o mês de dezembro. É
tempo de a SUDENE e O DNOCS atenderem àquela
gente.
O SR, LUIZ GUEDES (PMDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
'neste momento em que o País caminha a passos largos
para a construção de uma nova República, em bases democráticas. com liberdade; neste momento em que todo
o povo se une em um uníssono e forte abraço de esperança por dias melhores e mais felizes, com justiça e dignidade; neste momento, vários setores da sociedade começam, também, a procurar,. automaticamente, formas
democráticas de se expressarem e de escolherem seus dirigentes. Assim tem acontecido nas universidades. Assim
está acontecendo na Universidade Federal de Juiz de Fora.
A comunidade universitária daquela cidade mineira se
reuniu e escolheu uma lista sêxtupla de reitoráveis que
deveria ser aprovada pelo Colégio Eleitoral da Universidade e, conseqUentemente, ser enviada ao Presidente da
República, que ainda é o encarregado de escolher os reitores das universidades - a velha forma autoritária de
procurar manter, sob controle do Estado, a direção de
instituições educacionais.

Essa proposta não está isolada do contexto de autoritarismo e desleixo com que é tratada a educação no País.

Juntamente com o corte de verbas, a política de IiOmeação de reitores tem trazidos grandes dissaborcs para
a co'munidade universitária brasileira e para toda a nossa
sociedade. A preocupação ao indicar um nome paraocupar uma reitoria está mais ligada' aos interesses entreguistas do regime militar do que à educação. As velhas
oligarquias que se encastelam no poder interno das. universidades tremem só de ouvir. f~lar em participação da
comunidade universitária na escolha .dos dirigentes das
universidades.
Vendo ameaçados os privilégios que usufruem, com
receio de serem questionados em ~eus qesmandos, os oligarcas, incrustados no poder das universidades, ou mesmo .pelo simples fat~ de temerem a perda do status alcançado, recusam-se terminantemente a aceitar que a comunidade participe da escolha de reitores e diretores de
escolas.
É exatamente isso que ~stá ocorrendo hoje na Univer- .
sidade Federal de Juiz de Fora. Os professores e alunos
escolheram, através de voto direto e secreto, os seis nomes que deveriam compor a lista sêxtupla a ser enviada
ao Presidente da República. O Colégio Eleitoral se reuniu e fechou os olhos à opinião dós maiores interessados
no destino da universidade. Com seu poder, baseado em
velhas formas e caducos conceitos, num simples fechar
de olhos, eles jogam por terra todas as esperanças de
uma univcrsidade mais democrática, com maior liberdade, com um ensino mais democratizado, com prioridade
para pesquisa e tantas outras expectativas que cada um
alimenta no seu íntimo, esperando que esse País seja
também melhor um dia.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a comunidade
universitária de Juiz de Fora, como tem feito a de todo o
Brasil, não se dobrou aos desígnios autoritários de parte
da casta universitária. Ao contrário, a luta para que prevaleça a vontade da maioria está no seu único.
Daqui, da tribuna da Câmara dos Deputados, quero
me solidarizar com os estudantes, professores e funcionários da Universidade Federal de Juiz de Fora, assim
como com toda a comunidade de minha cidade.
Como ex-Presidente da União Nacional dos Estudantes, como um dos que apoiou e apóia a luta pela democratização da universidade, eu não poderia me omitir
neste momento. Tenho que me solidarizar com os companheiros de Juiz de Fora c incentivá-los a lutarem por
seus direitos, em busca de melhores condições de ensino,
mais verbas para educação, democratização da universidade, enfim, a lutarem por uma universidade que atenda
aos interesses nacionais e populares e que não seja voltada para atender ás necessidades de mercado de multinacionais, enquanto a maioria do povo precisa que sejam
atendidas as suas necessidades básicas. Uma universidade democrática, nacional, popular, com prioridades
científicas, em prol do progresso e da justiça social no
País.

o SR. WILDY VIANNA (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte, Srs. Deputados, as
recentes inaugurações das usinas hidrelétricas de Itaipu e
Tucuruí ensejam alguns comentários acerca da política
energética praticada pela administração federal, acertada, em uma série de aspectos, mas, infelizmente, incorreta, segundo certa ótica, em outros.
É natural que a entrada em operação parcial das gigantescas unidades de operação nos enche de orgulho,
em face de uma realização grandiosa e que enobrece a
engenharia nacional; apraz-nos, também, verificar que o
empenho em construí-las propiciou uma grande oferta
de empregos, fato extremamente importante em uma época de crise econômica como a que estamos vivendo.
Essa mesma crise econômica, entretanto, nos leva a

outra reflexão, qual seja a da oportunidade da execução
concomitante de tão vultosas empreitadas, uma vez que
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seus pagamentos, muitos deles inadiáveis ou inestancáveis, chegaram a comprometer seriamente a capacidade
de investimento governamental em áreas talvez não mais
importantes, mas, seguramente, prioritárias.
Não se trata, aqui, de cogitarmos se a crise foi agrava- .
da pelós compromissos impostos pela política energética, ou se. a implemen'tação' dessa política levou à crise;
esiã segunda'premissa não' parece verdadeira, visto que,
mésmo sem a construção das grandes hidrelétricas, estariam.os frente a dificuldades econômieás.
A verdade é que as exigências acarretadas pela construção de Iiaipu e Tucurui penalizaram em larga escala o
Tesouro da União, comprometendo sua capacidade de
atendimento de outras prioriçlades dc cunho social e
mais imediato retorno. Ainda que consideremos que
apenas um segmento de cada usina se encontra em fase
de utilização, res,!ltando dessa variável o fat9 de que não
se realizou todo o investimento necessário, ainda assim
veremos que o investimento em infra-estrutura foi integral, com a construção completa das ensecadeiras e das
barragenspropriamente ditas, das obras civis, o que, por
si só, apresenta custos astronômicos.

A longo prazo, passaremos a verificar o retorno desses
investimentos, quando então, superadas as dificuldades
de realização de receitas para o custeio da obra, se estará
propiciando o desenvolvimento regional através do fornecimento abundante de energia. Tal fato é de primordial importáncia principalmente no caso de Tucuruí, por
abranger uma área florestal em que nã~\ .-!J'.fFr-ificavam
condições necessárias à implantaçãq'M..~'Strias e ao
desenvolvimento geral. Entretant0;);tjoque: uma nação
pobre como a nossa necessita é de éétil<dições satisfatórias
de atendimento das necessidades básicas da sociedade,
nos setores

prio.rit~rios

de saneamento, educação, saúde

e segurança.'
Assim, ·resi~.cJs não esquecer das experiências de Itaipu c TucuruÍ'(para que, no futuro, possamos analisar
com mais acuidade o estabelecimento de prioridades
consentâneas às necessidades nacionais e às possibilidades de pagamento diante de previsões realistas de receitas, que não venham a comprometer a capacidade de investir em programas de cunho social e rápido retorno.
Não poderemos nos deixar levar pelo gigantisrrio de certas obras que, se nos trazem orgulho, também nos fazem
refletir sobre a necessária vocação para as soluções menos dispendiosos, naturalmente adotadas por países em
dificuldades econômicas.

o SR. MOZARILDO CAVALCANTE (PDS - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. I!residente, Srs.
Deputados, quando se aproxima o dia das eleições para
Vereadores das Câmaras Municipais dos Municípios de
Alto Alegre, Mucajaí, São Luiz, Baliza, Normandia e
Bonfim, quero conclamar todos os eleitorcs para uma reflexão sobre a importância do seu voto e a sua conseqilência.
De um lado, temos os candidatos do Governo atual,
dentro do PDS, com o apoio do Governador do Território, dos Prefeitos e dos Deputados Federais, buscando
a consolidação de uma base municipal forte para o bom
andamento do futuro dos nossos Municípios. São candidatos saídos do próprio povo, que não possuem chefes
nem estão comprometidos com interesses escusos.
Do outro lado, temos oposição real, representada pelos candidatos do PMDB, c uma falsa oposição, representada pelos candidatos do PTB, comandados e chefiados por um ex-governador. Essa falsa oposição, confiando no seu chefe, o ex-governador. está caminhando pelas
trilhas da mentira e da falsidade.
Mas, convém recordar quem é esse ex-governador,
que se caracterizou por mentir ao povo, dizendo que

continuaria à frente do Governo do Território até o final
.do mandato do Presidente Figueiredo. Caiu imediatamente após a posse dos atuais Deputados Federais. No-
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vamente mentiu ao povo dizendo que retornaria à ativa
da FAB, mas foi colocado na reserva. Nem ficou no Governo, nem na FAB.
Agora faz uma campanha pregando nova mentira,
afirmando que voltará a ser Governador a partir de
março do próximo ano. Mentira absurda, que apenas
tem o objetivo de ludibriar os mais humildes, enganar o
povo, para obter vantagens pessoais.
Esse ex-Governador tem se caracterizado pela inconstância, a incorência e a mentira. Mentiu para ele próprio,
quando quis ser engenheiro, médico, economista, advogado e militar e terminou não sendo nenhuma dessa coisas. Continua filiado ao PDS, manobra com o PTB, por
onde lançou seus candidtos, e já promete que vai passar
o futuro Partido da Frente Liberal. É um fraco de
espririto, um incostante.
É o profeta da mentira!
Portanto, é necessário que caminhemos juntos no dia
16 de dezembro, alegando os candidatos da verdade, do
trabalho, da seriedade, enfim, os candidatos do PDS, os
candidatos do povo, do Governador, do Prefeito e dos
Deputados Federais de Roraima. Os candidatos de todos, de todas as pessoas de bem.
Era o que tinha a dizer!

o SR. JOS~ FREJAT (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, milhões de brasileiros não dispõem sequer de um teto onde
possam abrigar suas famílias. A polftica do Governo
com referência aos inquilinos é cruel e mesquinha. Todo
o Sistema Financeiro de Habitação foi elaborado no sentido de privilegiar as financeiras ou os especuladores
imobiliários. São poucas as exceções. O Governo compete com a iniciativa privada no massacre aos inquilinos,
ou aos compradores de casas próprias.
A Constituição Federal é letra morta para os donos
deste País, quando afirma que a propriedade tem função
social (art. 160, TIl). Nem sequer é respeítado pelo Governo O preceito constitucional de que a ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social.
As leis são letra morta para a classe dominante, para
os scnhores de braço e cutelo que se aboletram no poder
e fazem do País seu quintal.
Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a
infância (UNICEF). o Brasil abriga 12 milhões de
crianças subnutridas, entre zero e 6 anos de idade. Na totalidade da população, temos mais de 80 milhões de brasileiros desnutridos. Isto é reflexo da polftica econômoica deste e dos governos anteriores. integrados pela suposta elite branca e rica que vem dominando o País por
esses séculos, pro domo !IUO, cultivando seus próprios privilégios e interesses.
Como. é possível aos inquilinos, hoje, suportarem as
majorações abusivas de seus aluguéis? Os reajustes são
superiores aos aumentos salarias. De onde arrancar recursos para manter em dia o pagamento dos aluguéis
majorados? Retirando da mesa os alimentos da família,
deixando de comprar livros para os estudos dos filhos!
A locação de imóveis não pode ser fonte de lucro mercantil. A propriedade tem função social. O Governo não
pode continuar mantendo leis do inquilinato iníquas, levando o desespero ao povo.

o SR. FERNANDO LYRA (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr's e Srs. Deputados, no momento em que presido, pela última vez, uma sessão desta
Casa - a última do ano - não poderia deixar de falarlhes das grandes lições que recebi nessa convivência com
Deputados de todas as idcologias e de todos os quadrantes do País, do enriquecimento que pude obter ouvindo
desta cadeira, diariamente, os apelos e aspirações do
nosso povo, transmitidos pelos seus mais legitimos
porta-vozes.
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Presidir a sessão durantc Q. "Pinga-Fogo", que os alienados tentam batizar de imensa Câmara Municipal, teve
e tem para mim um significado muito especial: foi como
viajar pelo Pais todos os dias, conviver com cada comunidade, compartilhar seus problemas e também seus sonhos de justiça e liberdade.
Foi também como redescobrir o Brasil, reavivando na
minha consciéncia a certeza de que as mazelas e as desventuras do povo que represento são as mesmas dos brasileiros da periferia de São Paulo, das barrancas do rio
Jari ou do campo de concentração de Serra Pelada. Redcscobrir que o nordestino é vítima, mas também o são
todos os que não tiveram a oportunidade de desfrutar
dos privilégios que o arbitrio soube concentrar, durantc
duas décadas, nas mãos de tão poucos. Redescobri que o
Universal é o provinciano, que os grandes problemas nacionais são simplesmente a soma dos pequenos problemas locais não rcsolvidos, quc a grande crise nacional é,
na realidade, a grande soma de um infindável nÚmero de
pequenas crises.
Desta cadeira, rcforcei minha convicção de que esta
Casa é uma grande escola de formação política, não só
onde se espelha a realidade nacional, mas também o solo
onde frutifica, com maior viço, a semente da democracia. Dos lamentos, dos protestos, das critícas e também
dos elogios, foi daqui que tomou corpo, de forma iniludível, o grito nacional por justiça e por mudanças.
Espectador e participe do berço das transformações
que a Nação começa a inaugurar, não me contive, e partilho agora com V. Ex's Esse sentimento que, bem sei, é
de todos que sonhamos com um Brasil melhor.
Foi uma convivência fraterna e gratificante, com os
colegas e com os membros e suplentes da Mesa, c por
isso lhes agradeço. Meus agradecimentos também aos
funcionários da Mesa, que nos prestam contribuição
imcnsurável para o bom curso dos trabalhos, ao serviço
de Taquigrafia, ao corpo de Segurança e também ã Imprensa, pelo seu acompanhamento diário e vigilante, essencial Para a dinâmica da vida do Congresso Nacional
e, principalmentc, para a defesa das instituições democráticas, a participação popular na gestão dos problemas
nacionais e a afirmação do princípio da liberdade.
Por tudo, a todos o meu muito obrigado.
O SR. JOACIL PEREIRA (PDS - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
passagem, sábado último, do 209 aniversário de criação
da FEBAMAA leva-me a ocupar a preciosa atenção dos
meus i1ustrcs pares, para que façamos uma avaliação do
trabalho notável feito naquele setor, em favor da criança
e do adolescente.
Em 1~ de dezembro de 1964, o Presidente Humberto
de Alencar Castello Branco sancionava a Leí n~ 4.513,
que fazia nascer a Fundação. E, com ela, graças ao
espírito pioneiro de Mário Altenfelder, uma nova mentalidade surgia, no País.
O pressuposto básico dessa nova orientação era a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em face da
qual ter-se-ia de adotar um novo enfoque no tratamento
da questão.
A definição das diretrizes e normas dessa Política foi
atribuída ao Conselho Nacional da Fundação e, nessas
duas décadas de atividades intensas, a FUNABEM tem
desenvolvido, eom apoio nelas, as alternativas para melhorar o atendimento ao menor brasileiro.
A descentralização e a interiorização levaram o órgão
a um grande esforço para implantar e fortaleccr, em cada
Unidade da Federação, uma infra-estrutura capaz de alcançar os objetivos da nova política encetada. E a FUNABEM vem cumprindo seu compromisso de prestar
aos setores estaduais assistência técnica e cooperação financeira bem apreciáveis.

N os primeiros anos, foram dadas prioridades às condiçõcs de atendimento, nos internatos e em instalação de
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novos serviços, tais como os de Recepção e Triagem;
também à assistência a entidades particulares que, ao
lado das oficiais, exercem fundamental papel no atendimento de menores que não podem permanecer no convívio familiar.
Não faltou, por outro lado, o necessário estímulo a
programas voltados para a comunidade. Daí os trabalhos chamados preventivos, feitos com real succsso nessas áreas.
Procurou-se aperfeiçoar os serviços em prol do menor
infrator, criando-se Centros de Reeducação. E novas
metodologias em favor de autores de infração penal sc
adotaram, intensificando-se treinamentos e experimentações.
O trabalho em meio aberto se multiplicou, com busca
permanente de novas formas de atuação nos internatos.
Pretendeu-se sempre alcançar um satisfatório relacionamento com a comunidade, perseguindo a integração social.
Um processo de trabalho junto aos órgãos exccutores
das Unidades Federadas iniciou-se em 1980. A elaboração de planos com um conjunto de ações, executadas
por aqueles órgãos ou por cntidades particulares, ou por
Prefeituras Municipais, ofercccu alguns resultados animadores. Valeu a experiência, sobretudo como uma tentativa de aperfeiçoar o método de atuação.
Aí está uma síntese da ação da FUNABEM nesses 20
anos, seja direta seja indiretamente, através de toda uma
gama de programas em cooperação com os Estados, o
Distrito Federal c os Territórios, ou com entidades particulares e com as Prefeituras.
A colheita de excelentes resultados em certos setores
de atividadcs, ou em determinados tipos de ações, aparece lado a lado com algumas frustrações. O saldo do trabalho feito, durante todo esse tempo, porém, é certamentc positivo.
Com isso não se quer dizer que não se tenha de revisionar princípios e dirctrizcs, para estabelecer uma nova
Política Nacional do Bem-Estar do Menor, à luz da realidade sócio-econômica e cultural da hora presente.
Toda Política é cm si mesma dinâmica. Ela se expressa
através da definição de qualidades, competência e meios.
Tem, assim, de Ser sempre repensada, adaptada às mutações sociais. Impõe-se submetê-la a periódicas avaliações e revisões, de acordo com os resultados obtidos,
ou com os óbices encontrados, examinando-se causas e

efeitos dos sucessos e fracassos.
Não se pode dizer que a política do Bem-Estar do Menor, nesses 20 anos, fez tudo o que era necessário pela
criança e pelo adolescente, em nosso País. Há muita coisa, ainda, por realizar. A familia, a sociedade e o Estado
têm deveres inesgotáveis com essa questão social. E a
ação nesse campo é vastíssima.
É indispensável ampliar o esforço nacional nessa área,
multiplicar o instrumental de ação e os organismos específicos que promovem e executam essa tarefa patriótica. Serviços e equipamentos, recursos humanos e financeiros terão de ser cada vez mais destinados para um tra·
balho eficíente e eficaz em proveito da criança e do adolescente brasileiros. Nós somos todos responsáveis por
esse problema e estamos todos convocados para essa luta
solidária de integração social. Ela é uma prioridade do
Brasil, da alma nacional, do futuro da Pátria, que não
pode ficar indiferente à sorte de 48,5% da sua população.
Ao ensejo da passagem do 209 aniversário de criação
da FUNABEM, quero, não apenas fazer o registro da
efeméride. Desejo, ao mesmo passo, congratular-me com
o Ministro Jarbas Passarinho pelo excelente desempenho
daquele órgão, vinculado ao seu Ministério - o da Previdência c Assistência Socíal-. E, de modo especial, ressalto o êxito alcançado por essa mulher extraordinária,
idealista e abnegada, que é Dona Terezinha Saraiva, dirigente da Fundação do Bem-Estar do Menor.
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o SR. DENISAR ARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, A Câmara dos Deputados ouviu ontem aquilo que
se poderia definir como sendo o "canto do cisne" da
mais grotesca aventura política de que se tem notícia na
vida republicana deste Pais.
Por uma dessas curiosas coincidências, os derradeiros
instantes da candidatura repudia da pela consciência nacional serviram para a estréia, na tribuna deste Parlamento, da principal personagem dessa trama urdida para
tomar de assalto o poder estatal.
O Sr. Paulo Salim Maluf, que apenas uma ou duas vezes compareceu a esta Casa desde que foi empossado embora receba integralmente seus subsídios como se daqui nunca tivesse arredado o pé -, veio provar estar
completamente desarvorado; sem rumo c sem argumentos para prosseguir sustentando uma candidatura que, se
antes não tinha nem bandeira e nem causa, hoje já não
tem mais prosélitos na quantidade numérica que arrogantemente anunciava logo após à convenção nacional
do PDS.
O seu discurso, desprovido de qualquer mensagem, foi
mais o desabafo da megalomania frustrada, a exibir, nas
farpas atiradas para todos os lados, o recalque incontrolado do candidato que já sabe estar irremediavelmente
batido na eleição de 15 de janeiro de 1985.
O falso paladino da coerência se desmente a todo o
: momento, talvez desejando até que se altere a definição
,do vocábulo nos dicionários. Porque ele já trocou faz
tempo na sua interpretação pessoal sempre cnnveniente
I às constantes mutações de comportamento.
Fala, agora, em diretas já, alcandorado estandarte
cívico que levou as multidões às praças públicas no anseio ardente de conquistar o direito de escolher o primeiro mandatário da Nação, achando que o povotem memória curta e esqueceu ter sido ele, o Deputado Paulo
Salim Maluf, o principal coveiro a sepultar o sonho de
milhões de brasileiros.
Diretas já, nos lábios do si:. Maluf, é vitupério, é
blasfêmia que agride a inteligência nacional.
~ Antes, quando se considerava eleito o sucessor do General Figueiredo, se autoproclamava defensor intransigente da atual Constituição que prescreve o processo da
eleição indireta, convencido de dispor dos votos cabrestados do PDS, de contar com o uso da máquina administrativa federal e de poder utilizar, à tira-colo, o própio
Presidente da República na humilhante condição de submisso cabo-eleitoral a percorrer na sua companhia todos
os quadrantes do País.
Deseonhceu o processo de redemoeratização de que o
Presidente se fez fiador e que o incompatibiliza aceitar
deploráveis métodos, próprios dos sistema de força.
O Sr. Maluf chegou tarde demais ao pretender que sua
candidatura fosse o último ato do arbítrio hoje reduzido
à esterilidade, à mais completa impotência.
E chega também tarde para falar em eleições diretas,
que sinceramente nunca desejou, e que sabe ser inteiramente inviável no momento em que O quadro sucessório
está plenamente definido com a virtual vitória das Oposições.
Ao propor um acordo com Taneredo Neves, registrado em cartório, para convncação de eleições diretas imediatas, o Sr. Maluf produz outra pilhéria que não esconde o indisfarçável mau gosto e, tampouco, o péssimo conhecimento que S. Ex' tem de pessoas honestas como o
honrado candidato da Aliança Democrática, cuja palavra, quando assumida, não precisará de nenhuma chancela cartoriaI.
E de que valeriam acordos dessa natureza, quando neles estivesem envolvidos homens que descumprem até
decisões judiciais passadas em julgado e que os condenou a repor aos cofres públicos o dinheiro dilapitado do
povo?
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Taneredo Neves tem um pacto solidamente celebrado
com a'Nação. É um acordo sagrado, que está no íntimo
de cada brasileiro, e, também, no íntimo do estadista que
encarna as esperanças nacionais.

Com ele, virá a democracia que todos almejamos.
A Nação terá devolvido seu legítimo direito de eleger
o Presidente da República, o mais breve possível, porq ue
este é um compromisso de honra de todos nós.

o SR. EDISON LOBÃO (PDS - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
sucessão presidencial não é fato político transcendental
que aproveita epcnas aos políticos. Ela, é ao contrário,
do interesse mais amplo de todos os brasileiros, de todas
as classes sociais e de todos aqueles que detêm, na sociedade, uma parcela de liderança.
Temos visto que o líderes empresariais, muito mais
agora do que em oportunidades anteriores, manifestamse sobre o processo sucessório. Uns, anunciando suas
preferências e inclinações; outros, procurando diagnosticar, com realismo, as dificuldades que o País atravessa e,
a partir daí, propondo soluções. Nesse último grupo
inscreve-se, agora, o importante empresário Carlos Antich, presidente da SANBRA e de diversas outras empresas. O conjunto de sociedades que dirige é responsável
hoje por uma considerável parcela de nossas exportações, além do abastecimento interno de um setor vital
no campo dos al~mentos.
Carlos Antich, empresário sóbrio e seguro, procura
conduzir os candidatos, com sua serena opinião, a um
instante de reflexão quanto à situação econômica do País
e às influências de uma campanha de conquista da opinião pública à base de promessas que eventualmente não
possam ser cumpridads senão ao preço de uma desorganização da econ'omia, c em tal hipótese com pesados sacrifícios em matéria de inflação e de desordem na administração.
As oportunas observações do empresário fazem
lembrar as preocupações do Mal. Costa e Silva poucos
meses antes de assumir a Presidência da República. O
País vivia um instante de austeridade econômica denominada pelos adversários do Governo CasteIlo Branco,
de arrocho econômico e salarial. Com a eleição de Costa
e Silva, os jornais c os políticos exalavam otimismo por
todos os poros, transmitindo ao povo a convicção de que
tudo se alteraria a partir do novo Governo. Preocupado
com esse quadro irreal que se preocupava incutir na
consciência do povo, Costa e Silva viu-se na contigência
de desfazê-lo antes mesmo de sua posse, pois sabia que
não se retempera a economia de um país com a simples
emissão de decretos. Temia o futuro Presidente cair em
desgaste na opinião pública a partir do instante em que
as esperanças se derramassem nas profundezas do recrudescimento inflacionário na medida em que as rédeas
dos controles da ecooomia ganhassem as liberdades pretendidas.
Os candidatos de hoje devem munir-se das mesmas
preocupações se desejam ter um futuro de tranqüilidade
política e social. Daí a necessidade de atentarem para as
observações lúcidas do Sr. Carlos Antich, em artigo que
publicou no jornal O Globo, do dia 31 de outubro, que
peço seja transcrita nos Anais do Congresso como documento sério sobre o qual todos nós devemos meditar.
(ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR):
"FRANQUEZA E REALISMO"
C.rlOI Antieh
A tarefa do novo Governo da República, a ser escolhido no dia 15 de janeiro de 1985, seja quem for o
eleito, começa agora. A campanha eleitoral, dos
comícios às entrevistas para jornais, rádios e televisão, já é jlma forma bastante concreta de intervir.
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Mesmo que os pronunciamentos sobre as questões
políticas, econômicas c sociais não possam ter o
dom de alterar a realidade concreta das instituições,
eles estão começando a formar na opinião pública a
inevitável expectativa sobre as fórmulas e formas de
enfrentar o que se convencionou chamar de crise
brasileira. Expectativa esta que se, hoje, aparece
apenas em algumas manifestaçôes coletivas ou nas
periódicas pesquisas de opinião pública, após a posse do novo Governo se tornará na própria base de
atuação, como apoio ou dificuldade, do Presidente
eleito e sua equipe. Forja-se agora o clima social de
um novo período político.
É fundamental, portanto, que os partidos e seus
candidatos percebam com exatidão o que estamos
todos enfrentando. A crise que o País atravessa
apresenta custos pesados a setores i mportantes da
matriz produtiva nacional e à população. Além de
ter criado essas novas dívidas a um País jovem em
meio à tarefa gigantesca de integrar econômica e socialmente boa parte de seu povo, ela paralisou grandes investimentos que buscavam exatamente encurtar os prazos"históricos para a concretização desse

objetivo. Agravou-se um quadro que já era sério e
isto significa duas coisas: por um lado, algumas medidas se tornam urgentes; por outro, o País precisa
de tempo.
O problema do próximo governante está exatamente neste paradoxo de perceber que a crise econômica e social torna-se quase insustentável, portanto
urgente. mas o volume dos estragos exige um razoável período de persistência e paciência para recuperação. É ocioso mas necessário repetir: uma economia do porte da brasileira, bem como a crise social
decorrente. não se move com a velocidade que se deseja. A resposta dos fotos à angústia do dirigente
nunca é tão generosa como os propósitos dos projetos.
Torna-se fundamental nesse momento, que os
disputantes percebam no que dará a soma desses
pontos levantados, quais sejam: a angústia da população e sua expectativa; as promessas dos candidatos e, como terceira a inafastável parcela, a realidade verdadeira da crise. É preciso que estes três pontos se harmonizem. Corremos o risco de, na intensi-

ficação da campanha, candidatos e partidos multiplicarem promessas que os fatos da crise tornarão
inúteis. Preocupa a possibilidade de a campanha
política criar um clima de euforia que não resistirá
às necessidades concretas da próxima gestão. Essa
nova frustração, antes de criar apenas desilusão e
ceticismo em relação ao novo Governo, se adicionará a estes quatros anos de perplexidade, desespero
ou irritação. No conjunto, teremos um clima social
negativo. Cabe aos candidatos e suas equipes
darem-se conta de que a hora é de jogar franco e
aberto, percebendo as limitações de medidas imediatas e de curto prazo como única forma de retirar
o País de sua crise. É preciso estabelecer com clareza
as diFerenças entre políticas imediatas e projetos de
prazos mais esticados. A população precisa ser esclarecida da magnitude dessa crise e do tempo que
ela exigirá para ser resolvida. Se as possibilidades
politieas de uma transição democrática são mais razoáveis, mais um motivo para que se inicie o proces..

so de apuramento da cidadania, comprometendo a
população com a realidade, e nãn eqm ,as promessas. Basta dizer francamente o que deve e o qu,*poderá ser feito. Quem insistir em dizer que dispõe de
milagres estará forjando, para seu Governo e para o
País, um clima de decepção que agravará o descontentamento social já em vias de agudização. E com
isso causará irreparáveis prejuízos à credibilid~de de
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seu Governo. Franqueza e realismo, ao contrário,
fornecerão a base operacional para iniciar o trabalho efetivo de arrancar o País da crise e devolvê-lo
ao caminho a que tem direito e necessidade.
Carlos Antich é Presidente da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro SI A (Sanbra),Presidente do Moinho Fluminense SA Indústrias Gerais;
e membro do Conselho de Administração da SI A
Moinho Santista Indústrias Gerais.

o SR. MANOEL i\FFONSO (PMDB - AL. Prsrnuncia O seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi de 12,6% a inflação de outubro deste ano. Com
este resultado, seguramente fecharemos o ano com uma
inflação acumulada da ordem de 230%, vale dizer, registraremos para a história um novo recorde de desempenho econômico brasileiro - a inflação anual mais alta,
em toda a sua história econômica.
O Sr. Mioistro Delfim Netto e outras autoridades do
setor econômico têm percorrido o País à cata de donos
de supermercados, empresários, banqueiros e outros agentes, na expectativa de um acordo informal, de um
compromisso em rclação à elevação dos preços. Quer S.
Ex' que os agentes de produção controlem um pouco a
escalada dos preços para evitar um mal maior - que a
inflação brasileira, triste e deplorável herança para um
novo Governo em 1985, não atinja os 300, 400% ao ano,
lançando-nos num caos econômico semelhante ao da Argentina ou do Chile.
Ora, Sr. Presidente, uma sociedade deve funcionar
com um mínimo de coerência. A incoerência traz insegurança, falta de solidariedade e constrói, numa nação, um
clima de "salve-se quem puder", extremamente prejJdicial ao País.
Pois, logo em seguinda à maratona do Sr. Ministro
Delfim Netto, buscando incutir confiança no empresariado, vem um aumento de 30% nos preços das tarifas de
energia elétrica. Ora, 30% a mais nas tarifas de energia elétrica irão refletir, inexoravelmente, no bolso do consu· midor residencial, dificultando-lhe ainda mais a já difícil
• sobrevivência; 30% a mais nas tarifas de energia elétrica
incidirão nos custos de produção das empresas, e isto im· plica realimentar o processo inflacionário. Este aumento
· abusivo nos preços da energia elétrica, Srs. Deputados,
· contraria a preocupação manifestada pelos Ministros da
área econômica do Governo com respeito às possibilidades da inflação futura, ao tempo em que deixa o empresariado à vootade para cumprir, descumprir, negligenciar ou desconsiderar qualquer acordo que tenha feito
com lideranças governamentais.
A inflação brasileira, ao contrário do que dizem as
várias correntes econômicas, não é uma inflação de custos nem uma inflação de demanda. A inflação brasileira,
Sr. Presidente, é uma inflação de despreparo político e
administrativo do Governo; é uma inflação de incoerência; é uma inflação imposta ao País através dos preços
administrados, pelos agentes econômicos do Governo.
Queira Deus, Srs. Deputados, que voltemos urgentemente à normalidade democrática, porque a inflação
brasileira somente será debelada num clima de confiança
mútua entre todos os segmentos da sociedade, de solidariedade, de harmonia, e de grande amor ao País.

o

b SR. ASSIS CANUTO (PDS - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o reflexo da inauguração da BR-364 trouxe inúmeras vantagens, sendo a principal a consolidação e a colonização
agrícola ao longo do seu percurso, cuja tendência é surgir dezenas de cidades nas regiões, atualmente, praticamente, desabitadas.
Mas ainda existe uma grande preocupação, em termos
de planejamento e conservação das estradas vicinais que
servem os núcleos urbanos de apoio rural, e cada dia
torná-se mais e mais necessário q~e providências sejam
adotadas para que essas estradas sejam conservadas,
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dando aos agricultores condições de escoamento da produção.
Hoje, ocupo a tribuna para trazer ao conhecimento da
Casa a reivindicação dos moradores da linha 202, do km
43, que, através do Sindicato Rural de Ouro Preto d'OestelRO, pedem providências às autoriades competentes
para que seja feito a conservação do trecho que serve a linha 202, uma vez que os trechos das linhas 200 e 153 já
foram fcitos pelo DERIRO, cujo ofício, em anexo, soli·
cito a transcrição nos Anais desta Casa.
A precariedade das estradas que servem os Projetos de
Colonização no inverno - estação das chuvas - vem
deixando os colonos isolados. Tais estradas, que foram
construídas pelo INCRA - que agora não dispõe de re·
cursos nem estrutura para conservá-Ias - necessitam urgentemente da intervenção do DER/RO.
Portanto, aqui fica o nosso apelo ao Exm9 Sr. Secrétário de Estado de Obras e Serviços Públicos, ao Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia, ao Exm 9
Sr. Ministro dos Transportes no sentido de repassarem
mais recursos do DNER, ao Governo do Estado, a fim
de que novas estradas vicinais possam ser construídas e
as já existentes conservadas.
Eq o que tínhamos a dizer.
"Exm 9 Sr. Dr. Assis Canuto
M.D Deputado Federal
O Sindicato Rural de Ouro Preto do Oeste, atendendo solicitações dos moradores da linha 202 Km
43 vem Mui respeitosamente solicitar de V. Ex' para
que junto com as autoridades competentes reivindicar para que seja conservado este trecho de estrada
que atualmente está intransitável prejudicando cer·
ca de 150 famílias sem transporte.
- A Agricultura sendo de vital importância para
o Estado não podemos deixar os agricultores sem
condições ao menos de escoamento da produção.
Sem mais de momento e como é de nosso saber
que sempre lutou pelo desenvolvimento de nosso
município contamos com apoio de V. Ex' e anteci·
padamente agradecemos e desejamos a V. Ex' e aos
seus, os sinceros votos de boas festas.
Ouro Preto do Oeste, 21 de dezembro de 1984.Pedro Vicente dos Santos."
O SR. ORESTES MUNIZ (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
produção agrícola brasileira, nos últimos 14 anos, diminuiu em torno de 6%, ao passo que a população aumentou, no mesmo periodo, em torno de 40%.
Vários motivos têm contribuído para a queda da pro
dução agrícola brasileira. O homem do campo, o agricultor sente-se totalmente deSamparado e não vê mais a
quem apelar, visto que toda~ as promessas que lhe foram
feitas pelas autoridades sempre caíram no vazio, e o que
se viu foi a agricultura sempre ser relegada a segundo
plano.
O caso da cacauicultura em Rondônia não é diferente.
Neste momento, os nossos produtores de cacau em
Rondônia estão enfrentando entraves de toda ordem. A
verba para custeio da lavoura de cacau, que jâ está no
Banco do Brasil, não está sendo liberada, por pequenos
entraves burocráticos.
Vejam, Sr. Presidente, Sr~. Deputados, que os cacaui·
cult~res estão precisan?o do dinheiro pam custear os
servIços na entressafra, e esse dinheiro o Banco do Brasil
não libera, por motivos administrativos.
Blamentável que nossa agricultura fique na dependên.
cia de tecnocratas que nada têm a ver com a agricultura.
Apelamos às autoridades e ao Presidente do Banco do
Bmsil para solucionarem de imediato o problema e libe·
rarem o dinheiro para os agricultores de Rondônia.
O SR. SIMÃO SESSIM (PDS - RJ. Pronuncia o se'guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Se'retário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro acaba
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de submeter à apreciação das autoridades governamentais uma proposta no ~entido de ser concedida isenção
do Imposto sobre Produto!> Industrializados - IPI - e
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMaos veículos que forem adquiridos pelos Estadosmembros e pelos Municípirs. Trata·se, a meu ver, de importante medida que, na atual conjuntura econômica do
País, trará inúmeros benefícios.
Assinale-se, logo de início, que já anteriormente essa
isenção foi concedida aos motoristas de táxi, como

o

for~

ma de superar grandes dificuldades que afligiam aquela
categoria profissional.
Os Estados e os Municípios, Sr. Presidente, atravessam uma situação financeira das mais aflitivas em conseqüência do centralismo da arrecadação tributária. A
cada dia que passa vemos crescer a arrecadação do poder
federal e minguarem as finanças estaduais e municipais.
Se essa isenção for concedida, inúmeras serão as vantagens. Dentre outras, podemos citar a melhoria dos serviços públicos, pois as ambulâncias, os tratores, as viaturas policiais, os carros de serviço poderão ser adquiridos
em maior número, já que sairão pela metade do preço.
Com essas novas viaturas; tanto o Estado quanto o Município terão condições de dar mais efetiva assistência
aos cidadãos. Por outro lado, as montadoras farão mais
negócios. assegurando o emprego de milhares de metalúrgicos. Por seu turno, as fornecedoras de peças e acessórios também terão seus negócios aumentados, gerando
assim um círculo altamente produtivo, forçando o desemprego e a recessão a caírem de níveis.
O Governo Federal, que já concentrou tanta renda,
bem pode abrir mão de uina parcela de arrecadação para
beneficiar os Estados e os Municípios. Por seu turno, os
próprios Estados também podem abrir mão do ICM
para beneficiar os M).Inicípios. Por tudo isso, Sr. Presidente, estou confiante no sentido de que, assim agindo, o
Governo do Presidente João Figueiredo estará dando
mais uma demonstração de seu tirocínio administrativo.
Era o que tinha a dizer!
O SR. DASO COÍMSRA (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr\ Presidente, Srs. Deputados, registro, nesta oportunidade, a morte do Jornalista Francisco Nogueira Saraiva, diretor de jornalismo da OBN,
cujos serviços ao Parlamento foram sempre relevantes.
divulgando a atividade legislativa em sua coluna, publicada diariamente em diversos jornais brasileiros, nas numerosas estações de rádio a que serve a empresa, nas estações de televisão para as quais remetia diariamente os
destaques políticos de Brasília, e no jornal cinematográfico O BrasU em Nótlclas, que semanalmente era exibido
nas telas dos cinemas de todo o País.
Nogueira Saraiva veio do Ceará em 1963, quando o
conheci e aqui em I3rasília passou a dirigir o Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora, hoje Rádio
MEC, a convite do seu conterrâneo Esaú de Carvalho,
então o diretor da emissora. Trabalhou, posteriormente,
para a agência internacional de notícias Reuters, e depois foi para a ehefia de reportagem da sucursal do Correio do Povo e demais v~ículos da empresa Caldas Júnior.
O que se destacava em Nogueira Saraiva, além de sua
competência profis;ional, era a disposição para o trabalho. Tem-se dito que morreu por excesso de trabalho.
Pode ter sido, porqpe esse jornalista não dava trégua ao
tempo, ouvindo os jornais do dia que eram gravados em
casa por sua esposa, a Sr' Suamy Nogueira Saraiva, repercutindo as notíelas mais importantes, investigando os
fatos diários e orientando aqueles que estavam sob suas
ordens.
Dos mais honestos, Nogueira Saraiva soube fazer um
jornalismo alto, puro, preso aos fatos, sem difamação,
defendendo a honra alheia e nunca a prejudicando. No
setor politico, que era sua especialidade, sempre foi cui·
dadoso na difusão da notícia. Deixou um círculo de re-
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lação muito grande, pois era homem que sabia manter as
amizades, cultivando-as com respeito e dignidade.
A morte de Nogueria Saraiva foi sentida em todo o
País, onde se faz presente a ação da Organização Brasileira de Notícias, a, ORN, criada e desenvolvida por outro profissional c~paz e decidido, Wanderval Calaça,
cujo trabalho se reflete no sucesso quc a cmpresa tem obtido.
Ao registrar o passamento de Nogueira Saraiva, presto a minha homenagem à laboriosa classe jornalística,
particularmente aos que atuam no setor do Congresso
Nacional, garantindo ri divulgação dos nossos trabalhos.
Era o que tinha a dizer.

o SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY (PTSP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o
Deputado Paulo Salim Maluf ontem falou sobre o que é
ser democrata, ao mesmo tempo que, não concedendo
apartes, mostrou que na prática não é democrata. Falou
que democracia é d contraste de opinões, mas não permitiu que isto ocorresse enquanto descia ao mundo dos
mortais, expondo-se na tribuna da Câmara dos Deputados.
Sua nova postura de democrata contrasta em muito
com os atos de sua própria vida. Afirmou quc. "ser democrata é combater os traficantes da moeda, segundo o
modelo estabelecido pela agiotagem oficial e pelos banqueiros aproveitadores da miséria do povo", exatamente
o que ele não fez quando Governador do Estado de São
Paulo. Pois em scu governo o BANESPA, a Caixa Econômica Estadual e o BADESP foram abusivamente ntilizados na distribuição de crédito subsidiado para correligionários e grupos econômicos privados que lhe davam
apoio político cm contrapartida.
Maluf condenou ontem a Lei Falcão, da qual se aproveitou, e nada falou a respeito das eleições de 1978 e
1982. Criticou os decretos-leis, tantas vezes por ele utilizados também como Governador. Propôs que os salários dos trabalhadores acompanhem os ganhos em
produtividade e não sejam corroídos pela inflação, prática que não aconteceu com os funcionários do governo de
São Paulo enquanto foi Governador. Disse ser a favor de
sindicatos fortes e Iívres que tenham meios de negociar,
mas seu governo apenas enviou a polícia para reprimir
os trabalhadores em greve, jamais tentando ser um catalizador das negociações quando tinha o poder para ísso
como governdor.
Maluffalou da universalização do ensino, mas durante o seu governo em São Paulo a taxa de analfabetismo
permaneceu praticamente estagnada, tendo inclusive aumentado o número absoluto de pessoas que não sabem
ler e escrever. Falou em liberar o empresário da dependência do Estado, mas o seu governo foi exímio em criar
formas de atrelar a máquina do Estado aos interesses de
grupos econômicos privados, tendo criado inclusive verdadeiras agências de promoção desse tipo de atrelamento cujo exemplo maior foi a Paulipetro, de malfadados
resultados.
Maluf, agora que o Ministro Antônio Delfim Netto o
abandonou para fazer um acorilo com Tancredo Neves
para que este não se esforce para apurar as irregularidades do Governo Figueiredo, denunciou os escândalos financciros sem lembrar que esteve no centro de um dos
mais fIlmorosos casos, o do ap'oio dado pelo BNDES ao
grupo Lutfala.
Maluf cobra agora a postura em favor das eleições diretas de Tancredo Neves e tlaqueles que o abandonaram
por ter sido o escolhido pelo barco que sobrou do movimento de 1964, O PDS, como se não tivesse sido ele e ós
seus timoneiros, Calim Eid e Heitor de Aquino, aqueles
que coordenaram a votação contra a Emenda Dante de
Olivcira que estabelecia as cleições diretas.
Deputado Pauló Salim Maluf: são os atos de sua vida
que não dão credibilidade à sua nova postura de demo-
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cracia. Gostaria de ter visto V. Ex' ter feito enfática defesa da democracia desde os tempos do governo Emílio
Garrastazu Médici, do qual foi um dos principais áulicos, não importando a repressão, a censura à imprensa e
os métodos impostos pelo regime militar para sufocar as
aspirações democráticas do povo.
Venha mais à Úibuna, porém permitindo aos demais
mortais também eleitos reprcsentantcs do povo que tcnham a oportunidade de aparteá-Io e cobrar com a profundidade necessária todas as irregularidades que carac,
terizaram o seu governo em São Paulo, sobre ajS quais
ainda não deu as devidas explicações, bem comp a maneira como utilizou-se da própria máquina do poverno
Federal para conquistar votos - ainda que insuficientes
- para os seus desígnios.
Venha a ser efetivamente um democrata.
O SR. WILMAR PAUS (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Pre,sidente, profiro uma palavra inicial
em defesa do povo brasileiro. Em todos os quadrantes
do País o povo continua sendo roubado nos alimentos e
nos rcmédios, mas não há autoridade fiscalizadora, não
há Govcrno, não há coisa alguma. Esta Casa também
tem de gritar em favor da nossa gente. Vamos combater
as eleições, mas também vamos combater os ladrões do
povo nos remédios, nos alimentos, nos transportes. em
tudÇ> enfim, pois há uma roubalheira geral. Temos de
juntar nossas vozes,

tornando~as

altaneiras em defesa

desse povo que nos elegeu. Não vejo quase ninguém aqui
clamar contra os ladrões de supermercados, os ladrões
dos produtos farmacéuticos. os ladrões dos transportes.
É preciso que vozes se juntem à nossa para clamarmos
em favor do povo.
Sr. Presidente, Partido Liberal, dia 19. Como São Tomé, com as mãos de Cristo nas chagas que ele viu para
acreditar, estou acreditando no dia 19. Se esse partido
não acontecer, não sei o que virá. Acredito que se efetivará, porque à frente dos destinos do Partido Liberal
Progressista há um homem de bem que se chama Aureliano Chaves. Partido Liberal já!
E, cumprindo minha promessa, repito no último segundo, no último minuto da última hora do presente
exercício legislativo: diretas já, a única solução. Participação do povo nos destinos da Nação brasileira. Meu
nome é Wilmar Palis. (Palmas. Muito bem.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dedicados à constante
avaliação da realidade nacional, vimos acompanhando,
com crescente interesse, os vultosos aumentos dos preços
dos combustíveis automotores, tcndo cm vista as suas
profundas repercussões no contexto do bem-estar individual e no processo do desenvolvimento econômico do
País.
Sob esse prisma, é com bastante apreensão que vemos
se acentuarem os abusos cometidos há anos na comercialização de-pfodutos combustíveis pelas companhias distribuidoras de petróleo, as quais encontram respaldo em
nossa legislação para agir de acordo com os seus interesses econômicos, prejudicando, desta maneira, pequenas
e médias empresas nacionais do setor e provocando desenfreado aumento no preço aos consumidores.
Uma das maiores rcclamações dos postos revendedores prende-se aos bilhões de cruzeiros ganhos pelas referidas distribuidoras através do lucro de inventário nas
passagens de alta nos preços dos produtos, com estoques
não repassados, provenientes da falha na entrega aos revendetlores, e das reservas de segurança, somados ao
prazo t1e 17 dias para pagamento dos produtos à PETROBRÁS; enquanto os postos revendedores são obrigados a fazer seu pagamento à vista às distribuidoras.
Sr. Presi(jente, é um País pagando tão alto pelos combustíveis, enquanto as companhias distribuidoras de petróleo lucram com q aplicação e a especulação.
Tal comportamento tel!1~ mostrado prejudicial não
gó ao bolso do trabalhador brasileiro, mas.a todo o con-
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junto da nossa economia, revelando que a desordem e a
impunidade andam a passos largos pelo nosso País,
beneficiando-se da crise econômica que absorve as autoridades.
Em situação de crise prolongada como a vivida pelp
País, a insegurança quanto aos ganhos futuros, a ganância inescrupulosa, a ousadia para tirar proveito das situações formam um conjunto de variáveis q'ue atuam
como força de resistência à superação dos problemas.
Torna-se, portanto, imperativo um eficiente contro'le
de preços de combustíveis a fim de que a verdade dos
custos se cstabeleçà e seja colocado um freio à especulação desenfreada que vem sendo praticada contra (}
consumidor brasileiro.
A fiscalização dos preços, ao constituir instrumento
relevante de combate ao processo inflacionário, representa mcdida de proteção ao consumidor, fator importante quando as receitas das famílias encontram-se em
precárias condições.
O Governo deve implantar urgentemente um sistema
efetivo de controle e fiscalização dos preços de combustíveis, forma única de combater abusos e desestimular a
prática da especulação descomedida que vem se verificando.

o SR. CARNEIRO ARNAUD (PMDB - PB. Promincia o seginte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. nossas palavras de homenagem póstuma ao agropecuarista do Cariri paraibano, Sr. José Borges Coutinho. conhecido na região por Sr. Zezo.
Faleceu no dia 23 de novembro próximo passado, em
sua Fazenda Nova Vista, no Município de Gurjão, deixando viúva a Sr' Scverina Maracajá Coutinho, 9 filhos,
sendo 3 homens e 6 mulheres, 52 netos e 18 bisnetos.
Pertenceu o nosso pranteado conterrâneo a tradicional famnia da Paraíba e, mesmo não tendo disputado
qualquer cargo eletivo, sempre influenciou decisivamente nas escolhas dos Prefeitos do Município. Assim é que
ajudou nas eleições do seu filho Juarez Maracajá Coutinho para Prcfeito de Gurjão c Serra Branca, onde atualmente ele exerce a chefia da Edilidade. Era tio do exPrefeito Anchieta Maracajá Coutinho, irmão 'do exPrefeito Sebastião Borges Coutinho e Sogro do exPrefeito Ademar Morais.
Foi assim um grande líder político, tendo inclusive, na
redemocratização do país, fundado com outros amigos o
Partido Social Democrâtico, que no Estado da Paraíba
cra presidido pelo Senador Ruy Carneiro.
Foi uma constante na sua vida a precupação com o
progresso e desenvolvimento do Município de Gurjão.
Através de sua firme atuação obteve a emancipação do
Município e muitos melhoramentos públicos. Graças ao
seu prestígio político, construiu um grande açude público que serve hoje como fonte de abastecimento d'água
para a população.
Entre os seus filhos, além do atua! Prefeito de Serra
Branca, encontra-se ~ Dr. Raulino Maracajá Coutinho,
assessor da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral,
da Paraíba, e José Maracajá Coutinho, assessor da Superintendência do lAPAS, na Bahia.
Reverenciada assim a memória do Sr. José Borges
Coutinho, estamos realçando as qualidades daquele que
foi bom marido, pai extremoso, cidadão exemplar e
grande líder.
Desta tribuna, pedimos à Mesa da Câmara que apresente aos familiarés do pranteado extinto a mensagem de
pesar.
O SR. JOst MOURA (PDS - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Secretaria da Cultura do MEC, a Secretaria de Turismo,
Cultura c Esportes de Pernambuco, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE, a Prefeitura da Cidade do Recife, o Departa-
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mento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, o Sindicato dos Arquitetos de Pernambuco - SAEPE e a Empresa de Ubanizaçâo do Recife - URB acabam de prestar,
nos dias 29 c 30 de novembro findo, expressiva homenagem ao Arquiteto Acáeio Gil Borsoi, ao ensejo do transcurso de seu 60' aniversário.
Essa homenagem se iniciou com a sessão em que se
apresentou a Orquestra da Câmara da UFPE, presidida
pelo Secretário Francisco Bandeira de Mello, com 'a presença do homenageado, que foi saudado pelo Arquiteto
Zildo Sena Caldas, e terminará com o projeto de cidadania permanbucana, apresentado pelo Deputado e Arquiteto Arthur Lima Cavalcanti.
A justiçà dessa homenagem nâo pode ser discutida.
O homenageado, conforme acentuou o Arquiteto
Sena Caldas, n!! sessão acima referida, tem contribuído,
de maneira exp[essiva, atratés de sua atividade profissíonal, para a melhoria das condições de vida de nossa população, na busca de um mundo mais justo, mais humano, onde dominem o amor e a solidariedade.
Borsoi não se contentou em ser apenas um cidadão,
embora correto e exemplar, mas atuar Como agente de
transformações, defendendo e procurando pôr em prática suas idéias ou outras que com elas se conformem, sendo capaz de criar condições para a melhoria de nossa
paisagem urbana, como conseqüência do respeito que
sempre teve pelos valores estéticos e sociais.
Cajueiro Seco, lembrado pelo Arquiteto Zildo Sena
Caldas, é um exemplo da capacidade e da sensibilidade
de Borsoi, que sempre valorizou a criatura humana. Em
Cajueiro Seco, manifestaram-se os mais puros sentimentos do profissional, que acredita na igualdade de oportunidades para todos os seres humanos e, conseqüentemente, no direito de cada cidadão a uma vida mais digna, onde estejam presentes a independência e a liberdade, sua filha predileta.
Aeácio Gil Borsoi colaborou, junto à Universidade
Federal de Pernambuco, na formação de muitos arquite. tos, aos quais transmitiu seu saber, sua visão do mundo e
seu respeito aos valores humanos.
Transformador de sonhos em realidade, de aspirações
em propostas concretas, ele contribuiu, de maneira inequívoca, para nossa cultura.
A personalidade de Aeácio Gil Borsoi é daquelas que
se agigantam diante de nós e que crescem à medida que a
apreciamos, que a estudamos.
Não poderia, portanto, deixar de registrar aqui minha
adesão a tão merecida homenagem, porque Acácio Gil
Borsoi paira acima do comum dos homens, especialmente no que se refere à visão ecológica do mundo.
Mcus votos sinceros são no sentido de que S. S' tenha
ainda uma prolongada presença entre nós, para continuar a orientar-nos com sua vida exemplar e tão cheia de
sentimentos humanos.
O SR. JOS€ EUDES (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados, estivemos presentes a uma solenidade dos Comitês de Paz
na América Central e transcrevemos nessa sessão o teor
de documento assinado por entidades e personalidades:
••As entidades, organizações, partidos políticos e
cidadãos brasileiros que assinam o presente Manifesto repudiam, veementemente a escala das provocações do Governo dos Estados Unidos da América
a Nicarágua, tentando desestabillzar o país e investindo contra seu povo, que busca, heroicamente,
afirmar soberanamente o princípio sagrado de auto~
determinação.
Condenam, energicamente, os atos agressivos do
Governo dos Estados Unidos à Nicarágua,
responsabilizando-o, desde já, pelas conseqüências
de quaisquer atos de guerra que, agora ou no futu.
ro, venham a ser praticados na região.
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Afirmam que a única via de solução das diferenças existentes na Nicarágua é, na conformidade
da proposta do Grupo de Contadora - integrado
pelo México, Panamá, Colômbia e Venezuela -, a
da conversação e diálogo pacíficos, e exigem o respeito à vontade de seu povo, que se manifestou, recentemente, em processo eleitoraJlegítimo e democrático.
Declaram, publicamente, que a Nicarágua não
está só, pois lá se defende a dignidade, a liberdade e
a soberania dos povos latino-americanos, que devem ter respcitado seu direito de decidir o próprio
destino, em nome da Paz no Continente e no mundo.
Declaram, ainda, que se engajam na campanha internacional lançada 'pelo Prêmio Nobel, Adolfo Esquivei,
um voto pela paz na América Central."
Passamos a transcrever abaixo os nomes das entidades
e personalidades que assinaram o documento: Antonio
Honaiss - Presidente da COMDEPAZ - Abigllil Pas·coal de Soou - InsL Pesquisa Cultura Negra - Fernando Slglsmundo - Vice-Presidente ABI - Joel Teodóslo
- Preso Assoc. Docentes UFRJ - Alfredo Lemos Preso Centro Debate Popular - Regina V011 Der Weld Preso Movimento Feminino - Diana· Antoz - FAMERJ - Eduardo Ribeiro Gomes - Assoe. Mêdica RJ.
- Laerte Vargas Melo - Conselho Regional Medicina
- Prof. BàIard BoIteux - Preso Regional PDT - Coronel Evangelista Rocha - Assoe. Democrática dos Militares - Selma Oliveira - União Bras. Secundarista - Renato GuImarães - Centro Brasil Democrático -Jullano
Cerquelra - Inter-Sindical - Ivan P1nbelro - CONCLAT -Moisés Heahl - Liga Defesa pelos Direitos
Humanos - Clara Araújo - União Juventude Socialista - Dep. Afonso CeIllO Monteiro - Jorge Nunes
Moora- Sind. Metalúrgico de Niterói - Mauricio L0pes - União EsL de Estudantes - Wladlmlr Vaseoncelos - Sind. dos Bancários - Ana Maria Batista - Preso
Fed. Mulheres Fluminenses - Luiz Dias Campos - PT
- Mauricio Plncak - Comitê Solidariedade dos Povos
Latinos-Americanos - E!mênla Lima Martins - Assoc.
Doccntes Univ. Fluminense - Héslo Cordeiro - Preso
Assoc. Bras. Saúde Coletiva - Valéria SImão Barbosa
- Sind. Nutricionista do RJ. - Mlrlam Thurel- Juventude Socialista do PT - Carlos Serrano - CUT Godofredo Pinto - Centro Estadual dos Professores.
O SR. NAVARRO VIEIRJ\ FILHO (PDS - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, com fé inquebrantável e esperança renovada, confio em que o Ano Novo, sob as inspirações cristãs
do Natal, haverá dc ser enfim, o marco de um novo tempo para o Brasil.
A hora da mudança, da reforma e da transformação é
agora. É tempo de Nova República, de uma Pátria plenamente democrática, rica c justa para todos.
E Minas, centro e concenso do Brasil, tem um papel a
cumprir perante nossa história. A hora de Minas está ba'téndo para o início da reconstrução nacional.
De minha parte, e com o apoio dos que me fizeram
Deputado Federal, tenho dedicado minha modesta capacidade de ação política para ser digno de Minas, como agente ativo dessa transformação, neste momento decisivo de nossa crise polftica, econômica, social e institucional.
A passividade medrosa de meu partido diante do imobilismo ou de ações do Governo, além de sua cegueira
em não querer ver a necessidade imperiosa da conciliação entre a sociedade e o Estado obrigaram-me a dele
dissentir e discordar.
Sob a liderança êtica de Aureliano Chaves, ao lado de
Marco Maciel e junto a tantos valorosos companheiros
que não se dobram, procuramos fazer com que o Partido
assumisse seu Programa de Reforma e Transformação.
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Para tanto, integrei o movimento "Participação", o grupo "Pró-Diretas" do PDS e insisti para que, ao menos,
as bases fossem ouvidas e respeitadas na escolha de um
candidadto à Presidência da República que reprcsentasse
os grandes anscios nacionais.
Vetaram-nos, todavia, a realização dessas intenções.
Cada vez mais, meu partido voltava suas costas para o
povo, tornando-se uma agremiação facciosa, casuística,
sectária e, já agora, inquisitorial.
Em conseqüência, formou-se a "Frente Liberal", da
qual me honro de ser um dos seus primeiros instituidores. E consciente de nossa responsabilidade perante a
Nação, provemos a "Aliança Democrática" que viabilizou as candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney,
com o propósito de promover as inadiáveis mudanças
que a sociedadc brasileira exige, através de uma transição sem traumas e sem revanchismos.
É imprescidíveI, contudo, conservar nossa identidade
política, dentro do quadro partidário brasileiro, com a
formação de um novo partido polftico, grande, coeso e
forte como requer a democracia. A partir dos prineipios
que orientam a "Frente Liberal", brevemente será cons·
tituido nosso novo partido, um partido de centro, comprometido com os ideais do liberalismo progressista, que
está na raiz da nova sociedade brasileira.
Lanço um apelo a todos os mineiros, a todos os brasileiros, para que, juntos, empreendamos esta caminhada
pela liberdade, pela democracia, pelo desenvolvimento
com justiça social e pela afirmação da soberania nacional.
O Brasil novo é viável. Basta que o queiramos. Nosso
futuro, entretanto, será exatamcnte aquilo que o Brasil
fizer, aqui e agora. Façamos, pois, o presente, e façamolo bem feito, para que o amanhã possa raiar, já, neste
1985 que está chegando e que será, verdadeiramente, um
Ano Novo.
Essa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a mensagem de
Natal de 1984, para o Ano Novo de 1985, que desejo
transmitir, às vésperas do encerramento da presente sessão legislativa e a título de votos de Boas-Festas, aos
meus nobres pares desta Casa do Congresso Nacional,
aos ilustres Senadores da República, aos dignos
membros do Colégio Eleitoral, contra o qual lutei e que
se reunirá logo mais a 15 de janeiro próximo, para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República.
Essa é a mesma mensagem, o meu cartão de Natal,
que estou enviando aos meus companheiros po!fticos e
aos amigos responsáveis por minhá presença nesta Câmara.
Essa também é a síntese do que hoje me traz a essa tribuna. Pcrmítam-me detalhá-la.
POSIÇÃO E INQUISIÇÃO
Há quem nos acuse, a todos nós que, com honra e orgulho cívicos, integramos a Frente Liberal, de· traidores
da legenda pela qual fomos eleitos pelo povo, sem pleito
livre e por sufrágio universal. Porque assumimos uma
posição clara e sem subterfúgios, porque preferimos o
conteúdo ao rótulo, porque optamos por estar junto e
nào contra a Nação, porque, enfim, integramo-nos à A·
Iiança Democrática, chamam-nos de hereges, exigindonos uma fidelidade que não existe no espírito e no texto
das leis - conforme já deixou bem claro o egrégio TSE.
Pedem-nos uma fidelidade que não pode subsistir, sobretudo, perante nossas próprias consciências.
E mais: ameaçam-nos agora, em amedrontamento inútil e ineficaz, com o ressurgimento do "Santo Ofício"
medieval, pedindo nossas cabeças, querendo cassar-nos
os mandatos legitimamente conquistados e dignamente
exercidos, se não com brilho, pelo menos profundo respeito à vontade do povo, que represel)tamos.
Iludem-se aqueles que pensam atemorizar-nos com as
mais diversas fórmulas dc fabricação de fantasmas e de
assombrações. Fazem reviver os tribunais da Inquisição,
mas não encontrarão nenhuma Joana D'Arc para ser
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queimada na fogueira de um repudiado "Conselho que
não serve como exemplo de qualquer ética", na feliz expressão do Senador Carlos Chiarelli. E mesmo que queimasse, e mesmo que para tanto tivessem o poder que teimam em usurpar do Judieiário - o poder de expulsãq
do partido, de cassação de mandatos e de anulação de
votos - em nada isso nos faria refluir de nossa posição,
que é firme, definida e definitiva, apesar das pressões,
das ameaças e até mesmo das ofensas que alguns nos fazem.
Só lamento ver na Presidência desse inquisitorial
"Conselho de Ética Partidária" do PDS o meu nobre colega de representação mineira, Deputado Raui Bernardo, a quem respeito pela tradição democrática de sua ilustre família. Todos sabemos que não o aprovaria nesse
cassatório oficio seu ilustre e saudoso tio, o exGovernador Israel Pinheiro, estadista de escol, construtor desta Capital e herdeiro das mais caras lições libertárias que nos legou João Pinheiro.
Nossa posição, como Frente Liberal, é uma só. É irreversível e inarredável, porque lastreada em princípios, os
mesmos princípios éticos que nos ligaram a Aureliano
Chaves, sob cuja liderança maior nos colocamos ao lado
de Marco Maciel.
Daquele polémico discurso que nosso Ministro Délio
Jardim de Matos, da Aeronáutica, pronunciou, quando
da inauguração do Aeroporto Internacional de Salvador
- e S. Ex' sempre elabora em bom estilo literário seus
pronunciamentos - extraio alguns tópicos lapidares,
com os quais me identifico:
"É preciso diferenciar a coragem moral dos que
mudam seus pontos de vista da audácia interesseira
dos que buscam, apenas, salvar seus próprios interesses. "
, "O interesse coletivo deve prevalecer sobre os anseios pessoais e as ambições políticas."

Pois foi exatamente para fazer prevalecer o interesse
coletivo sobre os anseios pessoais e as ambições políticas
que os componentes da Frente Liberal tiveram a coragem moral de abrir uma dissidência, tomando posição
contrária aos que buscam, apenas, salvar seus próprios
interesses, através do continuísmo.
Daí por que nossa posição política jamais será acoimada ou entendida como de traição, por mais que nisso
insistam aquelçs.quc, de fato, traíram e seguem traindo
os princípios irisdljtos no manifesto, no programa e nos
estatutos do partido.
Entre a lealdade aos princípios democráticos e aos vaIares éticos, que são permanentes, e ao apego a uma sigla
que não se respeita, fico com os princípios c deixo a sigla.
RETROSPECTIVA
Sou político pós-64, posto que fui eleito em 1978, pela
primeira vez, e reeleito em 1982, para esta Câmara dos
Deputados, formando a representação mineira. Meu pai
o foi anteriormente, por cinco mandatos consecutivos,
na Assembléia Legislativa de Minas e nesta Casa.
Mas, vivo política desde os bancos de faculdade, porque naquela época de Juscelino Kubitscheck a democracia - e em conseqUência a participação - era plenamente vivida, com fé e confiança nos destinos gloriosos
deste País.
Vivi, em seguida, a frustração que nos foi Jânio Quadros. Depois, a desagregação do Poder, que foi João
Goulart. E tenho vivido estes últimos vinte anos de uma
revolução que nasceu com respaldo popular, para restaurar a democracia "com o senso grave da ordem",
para retomar o desenvolvimento sem inflação galopante,
para acabar com a corrupção, mas que, por não saber
institucionalizar-se, por não exercer a democracia - que
s6 se faz com partidos do povo no poder - acabou por
exaurir-se, após a distensão lenta e gradual de Ernesto
Geisel e a abertura que João Figueiredo felizmente implementou.
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DA REVOLUÇÃO À DEMOCRACIA
Quando pela então ARENA fui lançado candidato a
Deputado Federal, fiz um documento de estudo e de
compromisso político (Jornal da Mantiqueira, Poços de
Caldas, 12-4-1978), enfocando a revolução que tínhamos
e a democracia que queríamos. Naquele texto, depois de
analisar o compromisso democrático de Castello Branco, que desejava, em seguida a um breve ciclo revolucionário, "entregar a seu sucessor legitimamente eleito uma
Nação coesa e ainda mais confiante no seu futuro"; depois de lembrar Milton Campos dizendo, como Ministro
da Justiça daquele Governo, que "a revolução é permanente enquanto idéia e inspiração (...) para que possa
produzir seus frutos e em especial a mudança consentida
de estruturas e mentalidades (...)", mas que "seu processo precisa ser breve e transitório, pois sua duração tende
à consagração do arbítrio que elimina o direito, intranqUiliza o cidadão e paraliza a evolução do meio social";
depois de analisar os ciclos de recrudescimento do processo revolucionário, intercalados com a distensão do
período Geisel, chegava a João Figueiredo, que iria se
empossar. E manifestava, então, minhas esperanças de
que o novo Presidente, militar tríplice coroado, General
de quatro estrelas, não iria seguir constelações,no curso
do seu mandato, guiando-se sobretudo, pela e~vela que
levou os reis magos à presença de Cristo, encanlação da
justiça e símbolo do Homem Novo - do homem que
tem de ser respeitado na intangibilidade sagrada de sua
dignidade enquanto pessoa; do homem composto de corpo e de espírito e que tem, conseqUentemente, direito
pleno e absoluto às liberdades formais - assim entendidas a liberdade de pensamento, de expressão, de ir e vir
- e às liberdades reais, tais como o direito ao trabalho
justamente remunerado, à habitação, à saúde, à educação e, principalmente, à justa retribuição de seu esforço na apropriação da renda nacional.
Esperava que o futuro Présidente, pudesse realmente,
corrigir as distorções do regime em que vivemos. Que ele
tivesse sensibilidade suficiente para captar as aspirações
e os anseios do povo que iria governar. Que ele entendesse ser necessária a efetiva partieip~$ão civil no Poder,
preservando-se, assim, as Forças Át.nadas do natural
desgaste da atividade ininterrupta de goVerno e, por conseqüência, dando-lhes condições efetivas de se constituírem elas próprias em salvaguardas da Nação, agindo
constitucionalmente nos momentos de violenta comoção
interna ou crises externas. Que ele, confiando no povo,
pudesse, como queria Castello Branco, devolver o Poder
aos legitimamente escolhidos pelo povo, para que o Estado se encontrasse com a Nação, da vivência da paz, da
harmonia e do progresso.
E terminava aquele texto afirmando: "de 1964 até o final do mandato do Presidente Figueiredo terão sido
mais de 20 anos de governos revolucionários. É, pois, '
imprescindível que a institucionalização democrática se
faça o mais rápido possível, para que se tenha a certeza
de que em 1985, o caminho da democracia já esteja assentado em bases firmes, que devem começar logo, agora. Afinal, depois de tantos anos de Revolução, metade
do eleitorado do País nada terá a ver com o que ficou
para trás. Tenho hoje O meu filho mais velho com 13 anos. Nasceu depois da Revolução. Em 1984 será eleitor.
E 1964 para ele será parte de um passado longínquo na
História. g preciso que a democracia venha já, para nós
e nossos filhos".

Sr. Presidente e Srs. Deputados, isso eu dizia em abril
de 1978, quando de minha primeira candidatura. Hoje,
quase sete anos depois, meu primeiro filho já está com 20
anos. Já é eleitor, mas não votará para Presidente neste
ano de 1984. E 1964 para ele continua sendo, como para
todos nós, um passado ainda mais longínquo na História.
É válido, pois, insistir em que "a democracia venha já,
para n6s e nossos filhos".
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O que dizia em 1978 continuo repetindo hoje. Os
princípios que me formaram e que orientaram o início de
minha vida pública permanecem os mesmos. As aspirações, as mesmas. O que mudou, então? A antiga ARENA, o atual PDS ou eu?
Para poder permanecer ficI à minha consciência, aos
compromissos políticos publicamente assumidos e expostos e aos anseios dos que em mim confiaram mandatos legislativos é que hoje componho a Frente Liberal,
um dos pilares de sustentação da Aliança Democrática.
A falência da ARENA e a desestruturação do PDS.
Democrucia é regime de partidos.
"Há democracias mais perfeitas e democracias menos
perfeitas, mas não há democracia sem partidos políticos
e sem autorização libérrima para construção de todos os
partidos."
E não se fazem partidos por decreto, como foram feitos em pleno processo revolucionário dois partidos artificialmente criados. Do bipartidarismo imposto, não
falo do MDB, porque jamais foi minha agremiação, assim como não o será o nosso coligado de hoje, o PMDB.
Mas posso falar da ARENA, a que pertenci e pela qual
fui uma vez eleito. O "maior partido do Ocidente", na
frase do dileto amigo e permanente companheiro Francelino Pereira, foi feito para ser partido da Revolução.
Partido do governo, jamais no governo. E eu não o queria assim.
Já nos primeiros meses de mell primeiro ano de man-

dato, começamos a nos congregar, aqueles que pretendíamos, na Aliança Renovadora Nacional, uma verdadeira renovação. Éramos mais de trinta Deputados
Federais de primeiro mindato e formamos um bloco
político para uma atuação comum. Quase todos ainda
estão neste Congresso. Citarei apenas, como lembrança
afetuosa de todo aquele grupo, o nome do então Deputado Divaldo Suruagy, que vinha das Alagoas como o
mais votado do Estado, que acabara de governar com
brilho e competência. Hoje, depois de reconquistar o
Governo Estadual por eleições diretas, após haver sido
candidato a Vice-Presidente na chapa pedessista de
Mário Andreazza, Suruagy de novo forma conosco, em
apoio à Aliança Democrática.
Naquela época, buscávamos participação e não fisiologismo. Assim como hoje. Queríamos reformas e democracia, também dentro do partido, para orientar o Governo de acordo com nossos princípios programáticos.
Não atendido, o grupo evoluiu. A imprensa batizara-nos
de PI - Partido Independente. Já éramos cerca de sessenta, Parlamentares e chegamos a lançar um prémanifesto. Em setembro de 1979 noticiavam os jornais
que os "rebeldes da ARENA decidem formar novo partido".
O maniqueísmo do quadro bipartidário estava esgotado.
Foi quando a sabedoria política de Petrônio Portella e
a estratégia de ação do Ministro Golbery do Couto e Silva, então no bom caminho, implementaram a reforma
partidária.
Com a reestruturação dos partidos, fui para o PDS,
pensando ser um partido para a democracia, enquanto a
ARENA houvera sido um partido para a Revolução,
Em maio de 1980, acreditando no manifesto e no programa do Partido Democrático Social, dirigi aos meus amigos uma justificativa de minha opção, feita por imperativos de coerência com as idéias pelas quais me batia e que
o PDS encampara em sua proposta política de "Reforma
e Transformação, com base em uma efetiva democracia
social, que pudesse, pelo voto livre e direto, chegar ao
Poder para gerir uma sociedade aberta e pluralista (",)
que lutasse por reformas criadores de uma nova ordem
econômica e social, onde não tivessem vez a injustiça, a
fome, o medo, a miséria, a doença, o desemprego, a ignorância, os desníveis de renda, a violação das liberdades, a desnacionalização da economia, o divórcio entre a
Nação e o Estado".
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A proposta pedessista era e é avançada. Até o princípio da co-gestão na administração empresarial, um tema
polêmico mesmo na social democracia alemã, ali estava
contemplado. Assim como a co-gestão entrou no programa para não ser cumprida, o próprio programa como
um todo jamais foi exercitado.

respeitando ainda mais a figura do Presidentc e admirando a grandeza de sua personalidade.
As diretas não passaram no Congresso Nacional, obtendo a tesé, no entanto, maioria absoluta na Câmara.
Faltou-nos o Senado. Nosso grupo contribuiu com cinqüenta e cinco valiosos votos.

o MOVIMENTO "PARTICIPAÇÃO"

Não ganhamos as diretas, mas o PDS perdeu sua
maioria nesta Casa. E logo mais iria perdê-la também no
Senado.

A ação do partido não correspondia às inspirações sadias que o criaram. Sua praxis política não era compatível com seu programa. Diversos movimentos internos
buscavam a revitalização do PDS, porque não queríamos uma nova ARENA.
Surgia o movimento "Participação". Não éramos, então, dissidentes, como hoje o somos. E nem rebeldes.
Queríamos apenas participar, enquanto partido de sustentação do Governo, das decisões que afetam a vida de
toda a Nação. Como não houve entendimento, partimos
para a apresentação de chapa própria na Convenção de
I 983, quando da renovação do órgão máximo de nossa
agremiação. Conquistamos uma bela vitória relativa:
trinta e cinco por cento dos votos! Muito mais do que o
Governo c as cúpulas partidárias imaginavam, muito
menos, infelizmente, que o necessário para que inserísse,mos o partido no Poder, objetivando comandar a Reforma e a Transformação.
O partido continuava inerte, dócil, votando sob pressão, e fechamentos de questões em leis salariais sufocantes c estranguladoras para quem já não detinha os meios
mínimos de subsistência. Era preciso exportar a qualquer custo para contrabalançar o furo das contas externas, mesmo sob pena de asfixia do mercado interno, pela
queda violenta do poder de compra do trabalhador e da
classe média. A estratégia da recessão e da subordinação
ignominiosa aos interesses externos estava em marcha
batida, sem retorno, e afetando, inclusive, as bases da
própria soberania nacional. O movimento "Partici·
pação" não foi absorvido e deu-se aí O início da desagre.
gação que o PDS hoje exibe à Nação.
O GRUPO "PRÓ·DIRETAS" DO PDS.
"Vozes d'África" inspiraram o Presidente Figueiredo
a declarar-se pessoalmente a favor das eleições diretas
para Presidente da República. Depois o Ministro Carlos
Átila desmentiu, como de hábito. O fato i: que o Presidente, como homem de partido, resolvera subordinar-se
à vontade do PDS, que, pelos votos obtidos em 1982, garantira para antecipação o direito de fazer o sucessor, no
Colégio Eleitoral, onde era majoritârio por parcos sufrâgíos.
Mas se assim fosse, não era preciso haver Colégio Eleitoral, onde o voto, por natureza, é livre. Bastava que o
PDS se reunisse em Convenção e desse posse ao novo
Presidente.
Sempre acreditei que o coroamento do processo de a·
bertura, conduzido pelo Presidente João Figueiredo com
firmeza e coragem contra os bolsões radicais do sistema,
iria resultar no restabelecimento de eleições diretas para
todos os níveis. A começar pela eleição dos Governadores e a terminar nas diretas presidcnciais. Isso era um
prinCípio programático do PDS e era, sobretudo, a vontade uníssona e expressamente manifesta da Nação.
Em desacordo com a maioria do partido, mas em consonância com as aspirações nacionais e em coerência
com o programa partidário, institui-se o "Grupo PróDiretas" do PDS. Sofremos toda sorte de pressões oficiais. na tentativa vã de dcmover-nos de nossa posição. f:
verdade que alguns poucos fraquejaram, quando o próprio Presidente da República entrou na luta. Eu mcsmo
fui convocado a Palácio para uma conversa com o Presidente, da qual guardo as melhores recordações, pois conversamos abertamente, sem constrangimentos, com respeito e dignidade. S. Ex' entendeu minha posição, que
era definitiva, e entendi também as suas razões. Dali saí

A ESCOLHA DO CANDIDATO DO PDS
Só a História um dia poderá revelar-nos as incompreensíveis razões pelas quais um Governo exaurido, um
regime velho de 20 anos, com baixos índices de credibilidade pública e de aceitação popular, recusava-se sistematicamente a assumir a candidatura vitoriosa de um
dos seus - o Vice-Presidente da República - que, por
sua conduta ética, por seu insuplantável zelo administrativo e por sua reconhecida competência pessoal, obtinha
a quase unânime preferência da Nação em todas as pesquisas de opinião que se realizavam.
Estive com o Vice-Presidente desde os primeiros momentos de sua candidatura, que inviabilizaram, assim
como com a de Marco Maciel, a que sempre admirei pela
sua postura límpida e por sua inexcedível dedicação à
causa públíca. E sempre acreditei que Aureliano Chaves
e Marco Maciel acabariam por se unir, pelo desprendimento e pelo sentido ético com que conduzem suas vidas
no quadro político brasileiro.
Enquanto isso, o Presidente Figueiredo ora coordena·
va, ora se enfastiava da coordenação sucessória. E na escolha do candidato estava a última oportunidade de o
PDS reencontrar-se com a Nação e consigo mesmo. O
primeiro papel de um Governo é o de se fazer acreditar.
Era imperioso que nosso candidato tivesse credibilidade
pública, pois não se governa um País em grave crise econômica, social, política 'e institucional sem um mlnimo
de respaldo popular. Insistir em não querer ver essa realidade, postando-se contra a voz da Nação, é querer estabelecer o caos. Propositadamente. Como derradeiro recurso e face à impossibilidllde de ouvir-se o povo, por
seu voto direto, que ao menos pudessem ser ouvidas as
bases partidárias. Ouvidas e respeitadas, na indicação de
sua efetiva preferência, fizemos um movimento nacional
em prol das "prévias" dentro do PDS. O Presidente da
.República, a quem o Senador José Sarney levara a proposta, concordava com a via democrâtica que procurãvamos instituir, para desestimulâ-Ia em seguida, quando
a proposta já era do conhecimento público.
Cada vez mais o partido dava as costas ao povo,
divorciando-se definitivamente de seu próprio manifesto
de fundação, em cuja primeira página ousou inscrever o
seguinte: "Não queremos um partido feito em gabintes
ou laboratórios, ou representantes de minorias, mas sustentado em bases populares, construído de baixo para cima."

Desautorizado, Sarney renunciou à Presidência do
PDS. Era o fIm.
Tempos mais recentes mostraram que em apenas cinco
meses o PDS teve nada mais. nada menos que cinco presidentes.
Não votei na Convenção Nacional do partido para a
escolha do seu candidato, muito embora ali tivesse direito a dois votos - um como congressista, outro como
membro do Diretório Naciona!. Não O fIZ porque o PDS
já havia deixado de ser, para mim, um partido. Após a
Convenção, a desagregação acelerou-se a tal ponto que
hoje não sei se a agremiação pode ostentar aquelas condições mínimas que a Ciência Política distingue para a existência de um partido. Senão vejamos: um partido
político, para qiJe possa ser chamado como tal, deve
obrigatoriamente preencher quatro pré-requisitos essen-
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ciais, segundo Joseph La Palombara, da Princetori University:
I. - possuir dclibcrada vontade de exercer o Poder;
2· - buscar permanentemente o apoio popular para
~eus objetivos;
3. - possuir uma organização durável, isto é, não se
dissolver ao fInal de uma campanha eleitoral;
4. - possuir estrutura organizacional bem definida e
em grande abrangência territorial.
Ora, quanto às duas primeiras condições, o PDS jamais as teve ou nunca conseguiu obtê-las. Sempre preferiu a inêrcia ao Poder. E tudo fez, com obstinação e eficiência, para afastar o apoio popular de seus objetivos.
Quanto à terceira, todos nós, independentemente de partidos, queremos que o PDS a conserve, a fim de que possa subsistir, não se dissolvendo no fInal desta campanha
eleitoral. Afmal, o novo partido da Frente Liberal não
pode ser o estuário da dissolução do PDS, assim como
este o foi da antiga ARENA. A quarta condição o PDS
está fazendo tudo para herdá-la, tentando assegurar a sigla e sua estrutura através do tribunal de inquisição de .
seu Conselho de Ética. Que conservem a sigla. Mas a estrutura, não sei onde estará quando lançarmos o partido
da Frente Liberal em toda a abrangência do território
nacional.
A FORMAÇÃO DA FRENTE LIBERAL
E O NASCIMENTO DA ALIANÇA DEMOCRÁTICA
Como o PDS não quis ouvir o clamor que vin)la das
bases, as bases, sob a liderança de Aureliano Chàves, ao
lado dc Marco Maciel e junto a uma plêiade de bravos
companheiros que não se curvam c nem se dobram, buscaram novos caminhos. Nascia a Frente Liberal, como
resultado de todos os vetos a que nos submeteram,"
impedindo-nos de scrvir, no âmbito de nosso partido,
aos anseios de conciliação nacional".
Em 5 dejulho, a Frente Liberal lançava um "Manifesto à Nação", proclamando "nossa vontade de unir esforços com todas as forças democrâticas que desejam
mudança e transformação, com o objetivo maior de
construir a estabilidade política do País, definir rumos
institucionais, fortalecer a soberania nacional, aperfeiçoar o sistema repúblicano, tornar efetiva a Federação, ensejando o pleno excrc!cio da democracia."
O passo seguinte, conseqUência lógica de nossa proposta de união de forças, foi a formação da Aliança Democrâtica, que viabilizou em termos defInitivos as candi·
daturas de Tancredo Neves e José Sarney, para Presidente e Vice-Presidente da República.
Em 7 de agosto, Aureliano Chaves, Marco Maciel,
Tancredo Neves e Ulysses Guimarães publicamente firo
mavam o "Compromisso com a Nação", selando o entendimento para a constituição de uma Aliança Democrática, comprometida com o destino nacionÍl!. Todos
estávamos convictos de que "só a coesão,.1tacional em
torno de valores comuns e permanentes pode garantir a
soberania do País, assegurar a paz, permitir o progresso
econômico e promover a justiça social". As linhas bâsieas e defmidoras de uma proposta de Governo cstão claramente expressas nesse "Compromisso com a Nação"..
PRESERVAÇÃO DE NOSSA
IDENTIDADE DE POLITICA
Formamos a Frente Liberal, fIrmamos a Aliança De·
mocrática, mas guardamos nossa identidade política. A
Aliança não significa adesão, mas coligações de forças,
tendo em vista um objetivo comum: promover a tran·
sição para O pleno Estado de Direito, restabelecer a credibilidade e a legitimidade do Poder, promover o desenvolvimento econômico e social do País, fortalecer as instituiçõcs nacionais e salvaguardar a soberania nacional.
As partes quc se aliaram permanecem entre si distintas. São duas vigas para o suporte da reconstrução nacional. Formaremos dentro .em breve um novo partido,
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que irá nascer da Frente Liberal e que será grande, coeso
e forte como convém à democracia. Espero vé-Io lançado
dia 19 próximo, como está prcvisto, e formalizado em
âmbito nacional, em todos os Estados, Territórios e Municípios brasileiros, já a partir do início do próximo ano.
Os princípios que irão norteá-lo, e serão seguidos e exercitados, estão embasados no liberalismo progressistas,
que condiz com a vontade política da maioria do nosso
povo que está na raiz da nova sociedade brasileira.
Em coligação partidária, governaremos a· União, a
partir de 15 de março próximo. A convite do Governador Hélio Garcia, já compomos sua administração em
Minas Gerais, segundo o Acordo de Minas, elaborado
na confiança recíproca. Dos doze Governadores eleitos
pelo PDS, a grande maioria em nossa nova agremiação.
O PAPEL DE MINAS
Gostaria de abordar um último tópico. Carlos Drummond de Andrade diz que "as montanhas escondem o
que é Minas... Só os mineiros sabem. E não dizem nem a
si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas". E
como mineiro não diz de si nem proclama seus feitos e
seus defeitos, coube a um Iitoráneo do Rio tentar decifrar o "enigma", através de Alceu Amoroso Lima, em
sua antológica "Voz de Minas".
Ali está que "nada é mais antiextremista que o mineiro
"não violará a lei, se ela corresponder às exigéncias pro·
fundas do bom senso c da ordem natural. Mas se for apenas fruto do arbítrio, da força ou de experiências teóricas, a violação se fará, embora sem violência, sem barulho, sem proclamaçõcs cnfáticas." Minas é a fusão natural entre a aspiração da liberdade e a necessidade de ar·
dem, no dizcr de Afonso Arinos.
E por ai que se explica que um povo quieto, calado,
ensimcsmático, cultor do "senso grave da ordem" dc
João Pinheiro, tenha sido responsável por rupturas da
ordem vigente, originando transformações políticas no
Brasil Colônia, no Império e na República.
E agora, mais uma vez, Minas está cumprindo o seu
papel de centro e consenso do Brasil. "Vivemos entre
onde termina a riqueza do Sul c começa a pobreza do.
Norte", fala-nos Tancrcdo Neves. Por aquelas montanhas passam caminhos do Brasil. Do alto, escutamos o
palpitar do sentimento da Pátria, que pcde um pacto de
concórdia.
Os pactos políticos exercem papel fundamental na história dos povos. A passagem de um sistema autoritário
para um regime liberal-democrático só se faz por meio
ou de uma rcvolução ou de um pacto social. Fora dai é a
instabilidade política.
O pacto político condiz com nossa formação, com
nosso temperamento, mais que a revolução traumática.
E porque queremos a transição sem traumas, firmamos
nosso pacto. não de elites, mas de povo, através da Aliança Democrática.
A propósito, o que seria hoje da Espanha, se depois de
Franco não tivesse havido Moncloa?
Volto à obra de Tristão de Athaíde, proclamando já
em 1944 que "chegou talvez a hora da opção mineira",
enquanto temia que Minas não ousasse empreender essa
tarefa. Ou não se sentisse com forças para tanto, para
cumprir aquilo que ele chamava de "a missão de Minas
no Brasil", missão de ordem preservadora e compensatória.
Preservadora, porque "Minas deve figurar perante o
Brasil como espelho de sua consciência. E a raiz. A âncora. É a conservação do que ficou de bom... Pois defender
o passado não é de modo algum impedir o progresso. É
impedir os desvios. É impedir a ruptura. É evitar os saltos no escuro ... É uma intervenção dinâmica no presente,
para reintrodução do que tenha havido melhor no passado.
Reformadora, pois "trata-se também de corrigir o que.
o tempo já tenha corrompido. Trata-se de restituir vida a
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coisas que os venenos tenham atacado. Trata-se de lutar
contra influéncias deletérias no organismo nacional".
Compensatória, porque "Minas é o Centro do Brasil.
É por isso mesmo o seu equilíbrio... O Brasil é um imenso litoral. O litoral é o mundo, de raças, de valores diferentes, de tudo o quc a circulação do mundo nos permite
ter. Minas é a montanha. É a estabilidade. É a duração.
É a permanência. A ação da montanha sobre o litoral
não é apenas conservar o que só nas montanhas ou,
quando muito, nos campos se preserva. É também corrigir (compensando) o que o dinamismo cosmopolita carreia continuamente às nossas plagas".
Essa a missão de Minas, segundo Alceu Amoroso Lima. Não carecia, contudo, que ele temesse por Minas
não ousar.
A Frente Liberal é fruto dessa missão. É ato de ousadia política comandada por Aureliano Chaves, mineiro
de boa cepa, meu vizinho no sul de Minas. Que se aliou
com nosso antigo adversário Tancredo Neves, mineiro ilustre que traz em si toda a mineiridade de seu berço de
São João Del Rey. Esses dois mineiros, somados aos democratas de todo o País, aos quais rendo minha homenagem, proclamarão a Nova República que está chegando.
A HORA É AGORA
Recorrendo ao término de minha mensagem de Natal
de 1984 para o Ano Novo dc 1985, reafirmo quc o Brasil
novo é viável. E está próximo. O futuro do País está batendo. O Brasil do futuro, entretanto, será exatamente aquilo que fizermos, aqui e agora. Façamos, pois o presente, e façamo-lo bem feito, para que o amanhã possa
raiar e definitivamcntc permaneccr. Façamo-lo já.
Era o que eu queria dizer.
O SR. SARAMAGO PINHEIRO (PDS - RI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu·
tados, está a findar-se a Sessão Legislativa de 1984. Foi
um ano pleno de lutas políticas e de fecundas atividades
para o Congresso Nacional. Este, a meu ver, teve, neste
ano, oportunidade de afirmar-se, tomando soberamente
a iniciativa de votar matérias de alto interesse social e econômico.
Quanto à evolução dos fatos políticos, o Congresso
Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, fo·
ram palco de debates acesos e brilhantes.
A sucessão presidencial, evidentemente, foi o tema
mais debatido neste ano. Salvo exageros de linguagem
lamentáveis, o saldo dessa imensa controvérsia foi favorável à Câmara dos Deputados. Parlamentares de escol
fizeram-se ouvir, partidários das candidaturas em confronto, e o eco de suas palavras sábias e sensatas abafou
o ruído dos discursos violentos e insensatos.
Fui dos primeiros pedessistas a posicionar-se desta tribuna manifestando, com lealdade, minha adesão à candidatura do Ministro Mário Andreazza. Era meu dever
de fluminense, diante das obras notáveis realizadas no
Estado do Rio pelo Ministro do Interior.
Fui Secretário de Transportes de 1967 a 1970 no !,,~v
Estado, e tive a ajuda do Ministro Mário Andreazza, e:;·
tão no Ministério dos Transportes, para concretiza:
várias obras de interesse público. Foi nesse perlodo que
o Ministro Mário Andreazza construiu a Ponte RioNitcrói, a cstrada Rio-Santos, a rodovia TercsópolisRio-Bahia e concluiu a BR-101 entre Niterói e Campos. No atual Governo, à frente do Ministério do Interior, no desempenho dc Mário Andreazza em bencfício
da populaçào fluminense tem sido eficiente e dedicado.
Não há palavras para traduzir minha gratidão. Para fa·
lar num só projeto, a erradicação da Favela da Maré
bastaria para consagrar o nome do Ministro Mário Andreazza.
Mandei cópia do meu pronunciamento, em 22 de setembro de 1983, em favor de Mário Andreazza, aos en·
, tão postulantes à Presidência da República pelo PDS.

Dezernbro de 1984

Perdida a Convenção, apesar da ampla maioria de
Mário Andreazza no meu Estado, acatei democratiea-'
mente o seu resultado e passei a apoiar a candidatura pe- ,
dessista do Deputado Paulo Malur. Em pronunciamento'
no meu Estado, após a Convenção do PDS, venho sustentando a candidatura partidária e afirmando a necessidade de ser respeitada a decisão final do Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro.
Em verdade, pela primeira vez, desde 1964, a Presidência da República é disputada por dois candidatos civis,
escolhidos livremente em convenções partidárias. O que
perder deve assumir, a meu ver, o comando da oposição
ao Govcrno a ser instalado no dia 15 de março. Uma oposição firme e esclarecida é tão útil ao Governo quanto
uma grande bancada governista. Não pode haver democracia sem governo e oposição.
Se vencer o Deputado Paulo Maluf, ninguém terá,
neste Pais, maior autoridade para orientar a oposição
composta de vários partidos, do que o ex-Governador
Tancredo Neves. Sua experiência política e sua moderação o credenciam para essa importante missão.
Se o Dr. Tancredo Neves for eleito Presidente da República, cabe ao PDS o dever de fazer oposição ao novo
governo. Uma oposição firme e esclarecida será imprescindível ao País. Os totalitários da direita e da esquerda
não podem conduzir a opinião pública oposicionista.
Tentariamjogá-Ia em aventuras goIpistas e antidemocráticas.
O Deputado Paulo Maluf visitou-me, por duas vezes, .
na minha residência em Niterói, antes da Convenção do
PDS. Não pediu o meu voto. Sabia ser eu eleitor do Ministro Mário Andreazza. Foi ético e elegante. Não creio,
por isso, nessa campanha difamatória que lhe movem
dcsafetos e adversários poIlticos. Desconfio quando vejo
a quase totalidade da imprensa escrita, falada e televisa-;
da desejar torrentes de agressões morais insurpotáveis a·
uma criatura. Não sou malufista, sou fiel ao PDS. Fica-I
rei com o meu partido, custe o que custar.
'
O Deputado Paulo Maluf, se perder no Colégio Elei-'
toral, tem o dever de ajudar o seu partido na oposição.
Experiência administrativa não lhe falta, tantos foram os
cargos importantes por ele ocupados. Quanto as lutas'
políticas, é inegável o seu talento, aliado a uma grande'
cultura e enorme capacidade de trabalho. Mas ao meu
ver, como cristão, o sofrimento é nossn melhor conselheiro. Espírito forte, e como suas palavras indicam, cristão convicto, o Deputado Paulo Maluf há de encontrar,
na amargura das decepções destes dias tormentosos, ânimo e coragem para continuar a defender com galhardia·
t:llas idéias c suas crenças.

o SR,. FRANCISCO ERSE (PDS - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
continuamos preocupados com o agravamento da recessão econômica, aumento do nlvel de desemprego e emprobeeimento geral da sociedade, como conseqüências
naturais do atual modelo econômico, com e~orme dependência ao Fundo Monetário Internacional.
Em macroeconomia se pensa que quanto maior investimento, maior número de empregos. Mas o quadro do
mercado de trabalho em nosso País é extremamente difícil, porque l não existe instrumento institucional para
conjurar o problema do desemprego. Existe um fundo
bastante debilitado, que atende a poucos trabalhadores
com auxílio'desemprcgo. Mas o Brasil não tem instrumento para atenuar esse grave problema social.
Temos altas taxas de subemprego, porque o Governo
nunca se preocupou com a questão do emprego. E, segundo dados do próprio Ministério do Trabalho, temos
hoje mais de 4 milhões de pessoas desempegadas, dentro
do quadro de desemprego urbano, o chamado ajustamento da economia interna, quc devcrá ter como preço
um número bem maior até o final do corrente ano.
Resolver o problema do desemprego é o tema que
mais mobiliza o scntimcnto popular, porque envolve
também a participação de toda a sociedade brasileira,
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que exige que o Governo adote uma política de emprego
construída em bases sólidas na realidade nacional, através de um planejamento governamental participativo, ou
seja, democrático, onde todos os segmentos da sociedade
possam ser ouvidos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NYDE~ BARBOSA (PMDB - ES. Pronuneia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no apagar das luzes do regime discricionário imposto pelas armas em março de 1964, onde tanta coisa se fez de
forma precipitad,!, atabalhoada, sem participação popular, sem debates, onde o povo era sempre obrigado a dizer amém às ordens do Olimpo e depois sofria pelos desatinos cometidos em seu nome, um último projeto está
em vias de ser implantado: o da reforma bancária.
Como os demais, sem um estudo profundo, sem que a
matéria fosse debatida no Congresso Nacional; sem que
as entidades sindicais interessadas fossem ouvidas; sem
que o povo tomasse conhecimento daquilo que se quer
reformar.
Participando há dias de reuniões com Deputados Federais pertencentes,ao eorpo de funcionários do Banco
do Brasil S.A. interessados em analisar o problema; em
reuniões no Sindicato dos Bancários de Brasília; em movimento grevista deflagrado por funcionários do secular
estabelecimento de crédito - o maior do Pais -, fiquei
perplexo ao constatar que quase ninguém sabe o que o
Governo federal quer reformar.
Numa assembléia de funcionários do Banco do Brasil,
com a presença de aproximadamente 300 servidores das
mais diversas categorias funcionais, dirigi à platéia a seguinte pergunta: "Vocês sabem que objetivos pretendem.
alcançar com a reforma bancária?" Ninguém sabia. O.
pior é que este Deputado, funcionário de carreira do
Banco do Brasil, aposentado por tempo de serviço há
quase dois anos e que vem insistindo em obter respostas
para essa pergunta, não se envergonha de dÍzer que também não sabe.
Nossa situação, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é semelhante à do viajante solitário, no Vale dos Reis, diante
'da voraz Esfinge: "Tu me decifras, ou eu te devoro".
A reforma bancária, se vier a ser implantada a toque
de caixa, como está sendo tramada pelo atual Gol'érno,
sob a inspiração do Fundo Monetário Internacional,
como se propala, para atender a interesses alienígenas,
como se teme, sem que o Congresso Nácional seja ou~i
do, eis que virá através de Decreto-lei; sê)11 que os Sindicatos dos bancários sejam chamados a opinar; sem que
os funcionários dos Bancos ~ do Banco do Brasil, o
mais antigo - sejam ouvidos; sem que o empresarido
dela partiCipe, poderemos estar diante de uma nova hydra, criada para devorar os que se omitirem e se a.9omodarem.
Já que ninguém sabe ao certo quais as verdt~eiras intenções do Governo, cabe-nos lutar, insistir na necessi- .
dade do debate. Nós, Deputados Federais, aqui no Con- .
gresso Naciona!. Os bancários, nas ruas, fazendo pare- .
des, fazendo greves, todos, enfim, que amem nossas instituições, nossas tradições, nossa Pátria.
A verdade é que inquietantes perguntas precisam ser
respondidas pelas autoridades financeiras do atual Go·verno. Por exemplo:
- Qual a razão de tanta pressa? Por que agora?
- Já que o Governo atual está no ocaso, por que não
Jlguardar o advento do novo governo democrático, onde
o futuro Presidente Tancredo Neves, com a sua vasta experiência, scu largo tirocinio e seu comprovado sentimento patriótico, poderá melhor estudar e decidir sobre
os pontos controvertidos?
- Ouvimos de pessoas ligadas ao atual Governo que a
reforma bancária se faz necessária, uma vez que a Lei n"
4.595, em vigor há 20 anos, nunca pôde ser implantada.
Quem sabe se essa afirmação é procedente?
O ilustre Presidente do Banco do Brasil S.A., Dr. Os~wl!!.do Colin, antigo servidor do tradicional estabeleci-
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menta que dirige, enganjado que está nos objetivos do
Governo a que serve, vem tentando demonstrar que are·
'forma bancária precisa scr implantada já.
Em sua fala à revista Manchete, em 22-8-84, isso ficou
mais do que demonstrado. Mas é o próprio Presidente
Colin que nos deixa mais confusos, quando afirma, na
citada entrevista, referindo-se ao Banco do Brasil S.A.
respondendo a uma pergunta do repórter:
"Não. Basta ser S.A. Ele terá uma atuação dualista; funcionando como instituição-agente do Governo e banco comercial. Aí tem um ponto que eu
defendo muito. Ê o apoio legal a ser definido sobre
o que contém nessa resolução. Aventou-se que poderiamos fazer a reforma definido a reforma através
de resolução do CMN. Eu repliquei que resolução
do CMN é fragi!.
Pode ser mudada na próxima reunião do CMN."
As palavras encorajadoras do Dr. Oswaldo Colin,
contidas no corpo da referida entrevista, caem como folhas velhas diante de suas dúvidas.
O mais grave é que o próprio Banco do Brasil S.A., através de estudos elaborado sob os auspíci9cS de sua
Direção-Geral (DIRCO/COFIN), sob o título "Perspectivas para o Banco do Brasil no Reord'enamento das
Funções das Autoridades Monetárias Brasileiras", divulgado em outubro de 1984, ao referir-se à Conta De
Movimento do Banco Central, ponto central da controvérsia em torno da Reforma Bancária, afirma:

"Em todos esses anos a provisão vem sendo feita
através da Conta de Movimento do BACEN."
"12. - Caso o Banco Central veoha a absotver
todo serviço de custódia do numerário, é provável
que ocorram dificuldades no suprimento de moeda
manual aos bancos, uma vez que o BACEN não
possui infra-estrutura adequada em todo o País,
sendo um grande desperdício de recursos montá-Ia,
pois o Banco do Brasil já possui e vem oferecendo
com bastante eficiência esse serviço."
"13. - Na hipótese de vir·a perder a custódia do
numerário, o Banco do Brasil terá de manter elevados encaixes em suas agências, principalmente para
atender os pagamentos governamentais específicos
na execução do Orçamento da União, que na maioria dos dias do mês são superiores aos recebimentos
por conta do Tesouro, aumentando, inclusive, o
grau de risco das agências."
Isso qwr oizer que o Banco do Brasil irá operar em
vermelho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que estará reservado
ao funcionalismo do Banco do Brasil S.A? São 120 mil
zelosos servidores; uma elite com largas tradições de respeitabilidade, de moralidade e de grandes serviços prestados ao povo brasiieiro. Essa gente não foi ouvida; essa
gente teme ser prejudicada, e certamente o será se essa
pretendida reforma vier a toque de caixa, como pretende
o atual Governo.
Diante de tantas dúvidas, diante de tantas incertezas,
quero dcixar registrado um apelo. Um apelo dramático
dirigido ao Exm' Sr. Presidente da República, General
João Figueiredo; um apelo extensivo aos Ministros da
área financeira e, principalmente, ao ilustre Presidente
do Banco do Brasil S.A., Oswaldo Colin. Vamos deixar a
refoqna bancária para ser discutida no próximo governai
O SR. ADHEMAR GHISI (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
procedentes da terra Capixaba e recém-formado em Direito, o advogado josê Pimentel chegava à Criciúma, em
Santa Catarin:a, em 1945, logo depois do término da Segunda Guerra Mundia!.
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O hoje importante e progressista pólo micro regional
do sul-catarinense constituía-se, então, em modesto aglomerado urbano, não permiÚndo antever o grau de de~
senvolvimento que iria atingir três décadas depois,
transformando-se na orgulhosa Capital Nacional do
Carvão e do Azulejo.
.
Porém, cheio de idealismo, prestante, inteligente, trabalhador,josé Pimentel logo se destacou na comunidade
que o recebia com carinho, aumentando o respeito, que
sempre prevaleceu no relacionamento íntimo cntre o homem e a terra até o final de sua frutuosa existência.
Ali, José Pimentel integrou-se na campanha da construção de uma nova e promissora civilização, abençoada
no valor de seus filhos, na qualidade de seu trabalho, nas
potencialidades de suas riquesas minerais e naturais.
Até constituiu família.
Dividindo seus deveres de advogados, brilhante e culto, com as obras de caráter comunitário, homem sem
tempo disponivel, encontrou tempo para atuar na política local e regional e participar da inplantação de vários
empreendimentos de caráter social-comunitário até hoje
presentes e atuantes na esplêndida realidade criciumense.
Vereador por duas vezes pela legenda da UDN e líder
de seu partido na Câmara dc Vercadores, empenhou-se a
lutar para que se concretizassem empreendimentos do
valor do Bairro da Juventude, da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Criciúma, da
. Associação Comercial e Industrial, de cuja entidade criciumense foi o primeiro presidente, do mais importante
jornal Semanário, até hoje palpitante, do municipio, a
"Tribuna Criciumense", do "Criciúma Clube", o mais
sofisticado da região.
No centenário do Município, em 1980, editou, com
Mário Beloli, a primeira "História de Criciúma".
O acervo material de José Pimentel em favor da terra
j que o acolbeu não se restringiu apenas ao mero aspecto
das causas que podem ser apalpadas. Dele há que se ressaltar o aspecto moral e espiritual, que o singularizavam
como figura de proa, inexcedível em seus atos retilíneos,
dignidade sempre comprovada e honcstidade a toda prova.
Diretor da Carbonífera Barão do Rio Branco e da
. Companhia Força e Luz de Criciúma, pôde, nesses cargos, revelar o seu elevado grau de competência administrativa e sensibilidadc funcional.
Foi com profunda tristeza, sincero desalento e grande
dor que soubemos do prematuro falecimento dessa grande figura humana, ocorrida às vésperas do Dia da Pátria,
que ele sempre reverenciou com respeito e espírito patriótico.
Seus despojos foram sepultados na terra que ele adotou como sua, onde nasceram seus filhos e pela qual dedicou uma parte significativa de sua vida.
Ali repousa José Pimentcl, o grande guerreiro, coração boníssimo, amigo leal, cidadão de raras virtudes.
A ele, O preito de nossa saudade e do nosso respeito. Â
sua família, a homenagem pelo grande exemplo que nos
Icgou. Â comunidade, a reveréncia por ter podido ajudar
a forjar em seu seio o grande homem que foi José Pimentel.
"Não morre quem permanece na memória de seus arnigos."
"

o SR. OSMAR LEITÃO (PDS - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
evento promovido pela Superintendência do LAPAS do
meu Estado, no transcurso do Dia do Servidor, oéorrido
no último 28 de outubro, não serviu apenas para o con·
graçamento festivo do grande elenco de funcionários que
servem devotadamente àquela instituição previdenciária.
Numa iniciativa do Dr. José Jayme de Souza Simtoro,
que com dinâmica e eficiente atuação vem conduzindo
os trabalhos do órgão no Estado do Rio de Janeiro,
aproveitou-se a oportunidade também para o amplo debate de questões do mais elevado interesse da classe.
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Os problemas percutidos, muitos dos quais já foram
objeto de iniciativas de minha autoria ou de outros pronunciamentos, podem ser assim sintetizados:
Os servidores previdenciários experimentaram ao longo dos últimos anos significativa perda de seu poder aquisitivo. Sujeitados a reajustes anuais inferiores aos fixados na Lei Salarial, perderam os benefícios representados pelas promoções por merecimento e por tempo de
serviço.
Com o recente aumento do salário mínimo, todos os
; servidorcs enquadrados cntrc os níveis 1 e 13 pcrccbem
vencimentos equivalentes, o que corresponde a um achatamento salarial de baixo para cima, pois interfere nos
vencimentos das categorias acima de 13, aproximando os
funcionários de nível médio e superior daqueles que recebem o referido mínimo.
Reivindicam, por isso, os servidores da Previdência
Social, que as autoridades administrativas e políticas de~
omonstrem sensibilidade para a sua causa, socorrendo-os
na aflitiva situação em que se encontram há tantos anos.
Desejam que seja examinada, como pauta mínima, a
concessão do 13. salário aos servidores estatutários; o
enquadramento dos empregados integrantes da Tabela
Especial no Quadro efetivo; o deferimento de seus direitos, independentemente da formalização de requerimento.
Prescrevem que os salários devem ser condizentes com
a realidadc econômica; a concessão dos "quintos", da aposentadoria integral, da licença-prêmio, da estabilidade
e dos qüinqüênios aos servidores regidos pela CLT,
unificando-se os regimes estatutário e celetista.
Alêm de medidas que atualizem a legislação de pessoal, tornando-a mais justa, e de oportunidades que viabilizem o aprimoramento profissional, querem os servidores previdenciários que os reajustes de seus vencimentos se processem de conformidade com a Lei Salarial,
para que efetivamente se restabeleça o poder aquisitivo
da c1assc.
Ao consignar estas reivindicações, registro tambêm o
meu apelo ao Sr. Ministro Jarbas Passarinho para que
defira, de pronto, tão justos pleitos. Estar-se-á fazendo,
pelo menos ao final do Governo Figueiredo, justiça a,
uma classe que nos últimos anos só tem conhecido sacriffcios, e que, não obstante, nunca se recusou a colaborar com o seu esforço para o engrandecimento da Previdência Social.

o SR. ALCIDES LIMA (PDS - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, deste
plenário da Câmara dos Deputados, desta tribuna do
povo, acalenta-me proclamar, ao finãI de mais uma sessão legislativa, de mais um ano de atividades parlamentares, a força e a humildade que Deus me deu - pelo que
sou grato - para.? melhor cumprimento do meu segundo ano de mandato parlamentar.
Não é sem 'razão, Sr. Presidente, Srs., Deputados, que
o próprio texto constitucional brasileiro invoca a proteção de Deus para que aqui se formulem as leis humanas com base nas leis divinas para que aqui a força das
leis humanas não seja maiores que os mandatos da Lei
de Deus para que os parlamentares elaborem leis factíveis de melhor·convivência humana sob o manto da convivência divina, sob o signo, °da paz, da sabedoria e também da misericórdia iIe Deus, que reina nos céus e sobre
a terra, com todo o esplendor.
~ dentro desse contexto éspJrltual, Sr. Presidente, que
~ulgo do meu dever congratular-me com as Casas do
povo e dos Estados pelos grandes debates de afirmação
democrática aqui travados, pelas grandes batalhás de ai,
tivez e soberania do Congresso Nacional como W1l dos
podercs c[a República, pela sólida encarnação dos ideais
de liberdade que reluzem na própria convivência de todos nós, em nossas atividades parlamentares, entre outra; coisas, porque viemos dos mais díversos,longínquos
e di(~rentes pontos do País.
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Inspirado neste sadio conflito de idéias, sobretudo voltado para a permancnte sintonia com as aspirações e inquietações populares, sinto que a dignidade do meu
mandato, autorgado pela confiança e generosidade do
povo roraimense, se robustece, ano a ano, na medida do
desempenho das minhas atividades parlamentares, as
mais diversas c as mais complexas para um Dcputado de
origem roraimense como eu notadamente, pelo muito
quc ainda tenho quc aprender ncssa seara política de
grandes e ilustres brasileiros, que engrandecem esta Casa
e o Congresso Nacional.
Sr. Presidcnte, Srs.Deputados, tenho dito em outras oportunidades que, na complexidade da vida parlamentar, minha atuação de Deputado tem sido cocrente com
os meus discursos de candidato.
Desnecessário alinhar, agora, o que realizei como parlamentar neste ano de 84, porque tudo está registrado
nos Anais da Cámara e das Comissões técnicas de que
participo.
Não posso, porém, deixar dc registrar os meus agradecimentos ao presidente desta Casa, também ao Presidente do Congresso Nacional, extensivos, sem dúvida alguma, aos meus colegas parlamentares pela paciência e toleráncia que tiveram para comigo, pelo estimulo que me
deram e pela sabedoria que me transmitiram em mais
este ano de convivência parlamentar.
Por ser justa e oportuna, a minha gratidão é aqui proclamada também aos funcionários desta Casa, os quais,
pela limpeza, pelo cafezinho, por datilografia, redação,
pela pesquisa bibliográfica, pelo telex, pela segurança,
pela Gráfiça e outras tantas dignificantes atividades, trazem ao parlamentar a tranqüilidade, a leveza e a dinâmica da utilização da infra-estrutura colocada ao nosso dispor para o bom desempenho do nosso mister.
Deus guarde todos c cspraic sua humilde e sabedoria
para a continuidade do papel que teremos que desempe.
nhar em favor da cpntinuidade que representamos e do
próprio povo brasileiro.
Era oo que tinha· a dizer.

o SR. AMAURY M6LLER (PDT - RS. Ptonuncia
o scguinte discurso.) - Sr. Presidente,o Srs. D"eputados,
ao regis,trar a presença, em Brasília, de uma delegação de
prefeitos, vereadores e lideranças trabalhistas do Noroeste do Rio Grande do Sul, região a que estou ligado
por afinidades históricas e políticas, desejo igualmente
'recolocar algumas questões que esses companheiros submeterão, hoje, ao governador Tancredo Neves como
problema prioritários:
I) realização de eleições diretas, até meados do próximo ano, para as prefeituras das capitais, estâncias hidrominerais e municípios da área de segurança nacional,
como pressuposto do reencontro do País com suas aspirações mais elevadas e do reconhecimento da cidadania
dos habitantes dessas regiões; .
II) imediata implantação da agência do INAMPS no
Município de Giruá, clJja população continua sendo
submetida à humilhante onerosa situação de ter que se
deslocar à cidadc de Santo Ângelo, distante 40 quilômetros, para receber, ao cabo de tanto sacrifício, uma assistência previdenciária precaríssima;
IlI) renovação, em bases razoáveis, dos convênios da
Previdência Social com a rede hospitalar privada, a fim
de proporcionar assistência médico-hospitalar e ambulatorial a centenas de milhares de agricultores, contribuintes do FUNRURAL e, ~oje, estranhamente proibidos de
ficar doentes;
IV)_ agilização dos estudos, ora em curso, para a urgente implantação da Reforma Tributária, de modo a
devolver aos Estado e Município a autonomia financeira
política que o centralismo autoritário subtraiu ilegítima e abusivamente;
V) injeção de recursos financeiros mais volumosos
para a agropecuária, especíalmente para a produção de
grãos, a fim de dinamizar o setor e evitar que, por falta
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de fi:lanciam,~nto, as safras de arroz e soja sofram graves
pontos d,~ estrangulamento;
VIl es(m]os urgentes no sentido de apressar a implantuçiio da Reforma Agrária, dando conseqüência ao
EstatLt!:o da Terra e promovendo a ascensão social do
homem do campo.
São apenas algumas questões, Sr. Presidente, que
sobrelevam, que assumem significado maior, no universo de problemas com que se debate a Nação nos últimos
vinte anos. Dar-lhes prioridade, longe de constituir simples favor do futuro Presidente da República, corresponde, na verd.ade, ao reconhecimento de direitos que vêm
sendo negados e subtraídos, e para os quais - estou certo - o Dr. Tancrcdo Neves dará a melhor e mais dedicada atenção. Se o fizer, terá conquistado o respeito e admiração do País inteiro. Se, porém, ignorar essas reivindicações, receberá a crítica dura, inflexível, mas equi-

librada e sincera, de todos os parlamentares que, no
PDT ou fora delc, almejam redimir o Brasil de todas as iniqüidades e mazelas que enodoam a vida nacional.
Era o que tinha a dizer.

o SR. ALCIDE~ FRANCISCATO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o governo do Presidente João Figueiredo vai chegar ao seu final tendo como um dos seus derradeiros atos
a eleição de 15 de janeiro que marcará, com toda certeza,
o capitulo final da democracia que ele jurou implantar
no País.
Não poderíamos, não só por uma questão de consciência c de correspondência à confiança de que sempre
fomos repositórjos da laboriosa classe de funcionalismo
público civil, deixar de aproveitar a oportunidadé poara
endereçar ao Sr. Presidente, um apelo, um grande apelo
no sentido de prcmiar a nobilissima classe 40 funcionalismo público civil com o abono natalino, ou seja, o 13.
salário, prêmio cssc que jamais seria csquccido pela classe e, acima desse sentido, um ato de inteira e plena justiça.
Se não, vejamos:
Já existe, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Lei n.
4;090, de 12 de julho de 1962, instituindo o abono nataJi'no para os trabalhadores regidos pela CLT. Portanto, há
22 anos vem sendo pago o citado bi:neffcio.
Desneccssário é enfatizarmos que somente os funcionários públicos civis da União não têm ainda o 13. salário, eis que seus colegas, também funcionários públicos, porém no regime da CLT, e não do Estatuto, como
eles, oos funcionários das estatais e os demais trabalhado·
res já recebem o abono natalino.
Não é só um tratamento injusto, como também uma
vcrdadeira discriminação que não compreendem os funcionários públicos civis estatutários, como não compreendemos nós mesmos, Parlamentarcs, que nos orgulhamos do nosso Presidente.
Deve-se destacar que os demais funcionários já recebem, como mencionamos, o abono natalino e os recursos para esse pagamento são provenientes da própria União, que também seria responsável pelo fornecimento
de recurso para o pagamento do funcionalismo do regime estatutário, para o qual ora reivindicamos o pagamento.
Determinando tal providência, o Sr. Presidente da República estará marcando com um acentuado gesto de humanidade e principalmente de justiça o final de sua administração, fato que ficará indelevelmente marcado na
lembrança de todos.
Era o que tínhamos a dizer, na certeza de que o Sr.
Presidente da República não se furtará de inserir nos anais administrativos da República mais esse ato de inteira justiça.
o SR. MÁRIO JURUNA (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
trago ao conhecimento desta Casa, para que fique registrado nos Anais, cópias de moções de apoio que recebi
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da Câmara Municipal de Andradina, do Estado de São
Paulo, da Câmara Municipal de Anandieua, do Estado
do Pará, e da Câmara Municipal de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, com relação ao episódio da
tentativa de compras de votos no Colégio Eleitoral.
Sr. Presidente, quero agradecer dó público a essas Câmaras Municipais o apoio dado a este Parlamentar. Quero dizer que isso significa que o Poder Legislativo está ficando cada vez mais forte, porque está cada vez mais ao
lado da honestidade, ao lado do povo, do sentimento de
brasilidade.
Deixo, portanto, registrado nos Anais desta Casa o apoio dado a este Parlamentar e o meu agradecimento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

Câmara Municipal de São José dos Campos
Em 31 de outubro de 1984
Of. n9 016849
Exm 9 Sr.
Deputado Mário Juruna
70160 - Brasília - DF
ExccIentíssimo Senhor:
Tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência a cópia do Requerimento n9 2.033, de autoria do
Vereador Riosaku Sanefuji (PMDB), aprovado em Sessão Ordinária realizada na noite de ontem.
Limitado ao exposto, prevaleço-me da oportunidade
para reiterar protestos da mais elevada estima e consideração. - Vereador Bérgamo Pedrosa, Presidente.
REQUERIMENTO N9 2.033
Parabeniza o Deputado Mário Juruna pela devolução dos 3D milhões de cruzeiros recebidos das mãos
de Calín Eid para votar contra Tancredo Nevcs no
Colégio Eleitoral.
Senhor Presidente:
uÉ mais valoroso um homem que tcm a coragem de
confessar o seu erro, do que aquele que se vangloria de
não tê-Io praticado".
Essa frase, Senhor Presidente, é bastante oportuna
para dirimir o erro do Deputado Mário Juruna por ter se
submetido ao suborno de Calin Eid - coordenador da
campanha de Paulo Maluf. Felizmente, a sua consciência não o permitiu e ele, corajosamente, veio a póblico
dcnunciar a corrupção, pois se assim não o fizesse, iria
Mário Jurana, pcrcorrer a vida como um farrapo vencido, traindo a coufiança de seu povo.
O atrcvimento de Paulo Maluf e do coordenador de
sua campanha, Calin Eid, tem, infelizmente, baixado o
nível da campanha eleitoral à Presidência da Repóblica.
E muitos, Senhor Presidente, têm se deixado levar pela
ganância do dinheiro, traindo, covardemente o povo
brasileiro que exige a derrota do candidato Paulo Maluf
no Colégio Eleitoral, de forma evitar a continuidade do
regime atual que o submete a um degradável nível de vida.
O dinheiro tem falado mais alto na campanha de Paulo Maluf. Felizmente há os prudentes que, sem dúvida,
silo beneficiados. Mas, por outro lado, existem os insensatos que, não perderão por esperar, serão fulminados,
pois o povo disso se encarregará.
Ao depositar os 30 milhões recebidos das mãos de Calin Eid para votar contra o candidato Taneredo Neves,
Mário Juruna deu mostras de coragem e humildade confessando o seu erro. Em tempo reconheceu que o seu
gesto tinlIa um preço muito alto: a perda do respeito e da
sua honra. Se vendendo a Paulo Maluf, sem dúvida estaria ele vendendo o seu ideal mais nobre: o de defender o
seu povo indígena, atualmente esmagado em sua liberdade e direito de vida.
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Deu um passo cm falso Mário Juruna ao aceitar o suborno. Entretanto, Graças a Deus ele conseguiu se reerguer optando por continuar pobre, sim, mas honrado.
Isto posto, requeiro, na forma regimental, seja consignada em ata legislativa um voto de louvor para com o
Deputado Mário Juruna.
Ciência ao homenageado e aos Presidentes e Líderes
Partidários no Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1984. - Vereador
Riosaku Sanefuji - PMDB.
CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Oficio n' 813/84-GP/CMA. Em 12 de novembro de
1984
Ao Exm' Sr. Mário Juruna
MD. Deputado Federal
Brasília -D.F.
Senhor Deputado:
Apraz-me com unicar a Vossa Excelência, quc na sessão realizada dia 8/1 1/84, foi aprovada a proposição de
autoria do Senhor Vereador Sebastião Alves de Souza,
cujo teor é o seguinte:
REQUERIMENTO N 9 401/84
Requeiro, na forma regimental, após ouvido o Douto
e Soberano Plenário, a Casa aprove envio de atencioso
expediente ao Exm 9 Sr. Deputado Federal Mário Juruna, do PDT do Rio de Janeiro, parabenizando-o pela devolução da importância que diz haver recebido para que
votasse no candidato do PDS à Presidência da República
na Eleição do Colegiado a realizar-se dia 15-1-85.
Na oportunidade, aceite os nossos reais protestos de elevada estima e consideração. - João Damasceno da Cunha Rodrigues, Presidente.
Câmara Municipal de Andradina
Andradina, 31 de outubro de 1984
Of. n9 1050/84
Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Mário Juruna
Cámara dos Deputados- Ed. Principal
70160 - Brasília - DF.
Senhor Deputado.
É com satisfação que comunicamos a Vossa Excelência que esta Câmara Municipal aprovou, por unanimidade do Plenário, em sessão ordinária realizada no dia 29
p.p., o Requerimento número 590/84, do vereador Alcenides de Amorim Alves, subscrito por este Presidente,
pelo qual transmite a Vossa Excelência "uma moção de
aplausos, agradecimentos e felicitações do povo de Andradina, através deste Poder Legislativo, por sua brilhante atitude diante do cpisódio vexatório e vergonhoso
de compra de votos no Colégio Eleitoral, quando recusou os 370 milhões de cruzeiros, deu provas incontestes
de independência, honestidade, respeito ao eleitor, dignidade, enfim, provou ser um brasileiro legítimo é autêntico",

Com os protestos de nossa elevada estima e distinta
consideração, subscrevemo-nos muito
Atenciosamente, Ivam Gonçaves Orluzal, Presidente.

o SR WILSON VAZ (PMDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
assunto ptedominante atualmente no País é, indiscutivelmente, a sucessão presidencial. A participação de todo
cidadão é fundamental na esfera política e social da
Nação: ninguém deve se omitir, pois é obrigação precípua estar atcnto às manobras que porventura possam
anteceder as eleições de 15 de janeiro de 1985.
Os recursos morais que têm surgido por parte dos responsáveis pela candidatura do Deputado Paulo Salim
Maluf, são prova suficiente para que fiquem alertas todos aqueles que empunham a bandeira, já conelamada e
vitoriosa, do candidato do PMDB, Tancredo de Almei-
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da Neves. Muitos são os que os pseudoiuristas malufistas estão há tempos manipulando a eleição de Tancredo
Neves. Enquanto, nenhum deles encontrando guarida na
Justiça Eleitoral do País. Isso prova, mais uma vez, que a
lisura, a honestidade e a hombridade do candidato da
Frente Democrática tem superado todas as artimanhas e
desonestidades que têm partido de elementos interessados e com fins inconfessáveis na candidatura de Paulo
Salim Maluf.
Inegavelmente, a obstinação e as intenções inconfessáveis dos malufistas em interceptar a marcha vitoriosa do
nosso candidato é uma demonstração cabal e imperiosa
de que estão procurando aplicar todos os golpes no sentido de evitar a vitória de Tancrcdo Neves. Mas estejam
certos que Ninguém segura os passos largos e cadenciados, mas firmes, de Tancredo Neves, ao subir as escadarias do palácio do Planalto e receber a faixa presidencial
e governar a nossa Pátria com amor, carinho e dedicação, para o bem e felicidade do povo brasileiro.

o SR. MAX MAURO (PMDB - ES. pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, deste
plenário venho solicitar as mais urgentes providências do
Ministério do Interior - Pasta do Sr. Mário Andreazza
- no sentido de sanear o canal da Costa, no Município
de Vila Velha, Espírito Santo.
De há muito, a municipalidade vila-velhense tem reclamado àquela Pasta que seja feita, através do DNOS, a
dragagem imediata e o posterior capeamento daquele canal.
A dragagem tcm de ser imediata, principalmente
quando já estamos na época das chuvas, que tantos
problemas causaram à nossa população em dezembro do
ano passado.
O canal em apreço foi aberto pelo DNOS há cerca de
28 anos, e, desde então, não mais mereceu quaisquer cuidados por parte dos órgãos competentes.
Por outro lado, desde 1971, quando exercemos o mandato de Prefeito Municipal, durante dois anos, a Prefeitura vem insistindo junto aos setores específicos para a
realização das obras de seneamento daquele canal.
Durante os óltimos 20 anos, dcu-se neste Pais prioridade absoluta às grandes obras que não atendiam às neccssidadcs populares e se esqueceu de realizar obras importantes de saneamento, como esta a que nos referimos.
Sr. Presidente, é sabido que o estado de saúde da população está intimamente relacionado a melhores condições de saneamento básico, além, evidentemente, de
outras medidas que elevem qualitativamente a vida da
maioria dos brasileiros. E somente um Governo sob o
controle democrático da sociedade poderá modificar a atual estrutura dos gastos póbJicos, priorizando as políticas sociais e fortalecendo, política e financeiramente, os
Estados e Municípios.
Os moradores de Jardim Itapoã, Santa Mônica, Comunidade de Cristo Rei, Praia da Costa, Conjunto Militar e Costa Azul, Divino Espírito Santo, Itaparica e Coqueieral de Itaparica, em meu Município, estão se organizando nesta luta pelo saneamento do Canal da Costa,
para enfrentar o desinteresse do Governo Federal ante o
grave problema do povo Canela-Verde.
Aguardamos providências urgentes por parte do Sr.
Ministro do Interior, a fim de evitar novas situações de
calamidades póblica como a de 1983.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Prcsidente, Srs. Deputados.
o SR. OSVALDO NASCIMENTO (PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a imprensa noticia, cóm destaque, uma atitude do
Governador Leonel Brizola que merece os maiores elogios. É que O Governador fluminense encaminhou à Assemblêia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro proposta de aumento do funcionalismo, que será reajustado
em 100% do INPC. Além disso, a proposta mantém, em
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caráter permanente, o reajuste semestral, em janeiro e julho de cada ano.
Com essa medida, sem dúvida pioneira, o Governado
Leonel Brizola dá bem mostra de sua sensibilidade social. Os assalariados em geral, e o funcionalismo público
em particular, foram massacrados por uma política salarial impiedosa, seguidora de inspirações ditadas pelo
'FMI que culminou por determinar um achatamento salarial sem precedentes na História do País. Os funcionários públicos foram os mais sacrificados, pois o Governo, ao invés de cortar mordomias ou paralisar obras
faraônicas, preferiu impor sacrificios a seus funcionários.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, a atitude do Governador fluminense merece destaque. Não é S. Ex' daqueles
que pregam a justiça social da boca para fora; detendo
parcela do poder e cônscio de sua responsabilidade, o
Governador Brizola toma as medidas a seu alcance para
mínorar as injustiças que tanto marcaram o funcionalismo, apesar das dificuldades das finanças estaduais.
Essa medida, Srs. Deputados, não deveria ficar restrita apenas ao Estado do Rio de Janeiro. Todos os demais
Estados da Federação, bem como o próprio Governo
'Federal, deveriam também adotar esse procedimento e
conceder ao funcionalismo aumento na base de 100% do
INPC, além do reajuste semestral.
Nôs, do PDT, estamos satisfeitos com essa medida do
Governador Leonel Brizola, pois ela demonstra, ao País
inteiro, que o nosso Partido, ao assumir um Governo,
não se aquieta nas acomodações fáceis e, sim, faz questão de colocar em prática o seu programa e o seu ideário.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, faço esse registro em
nossos Anais parlamentares, para que o exemplo pioneiro de Leonel Brizola fique devidamente assinalado.
Era o que linha a dizer!

o SR. PEDRO CORR1tA (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Pernambuco perdeu, no domingo último, uma das mais
expressivas figuras da sua vida pública, um jornalista de
escol, um político de largos conhecimentos, de trato ameno, de grande vivência partidária, sobretudo fiel aos ideais democrático-representativos, com uma vida pública que revelava a inteireza do seu caráter e a transparên~
cia dos seus altos objetivos cívicos.
José da Costa Porto, depois de um largo estágio como
seminarista, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, diplomando-se em 1941 c continuando comojornlista
do "Diário de Pernambueo", ao lado de Aníbal Fernandes, o mestre dos mestres, em artigos diários, na maioria
assinados, sobre os mais variados assuntos, da educação
à agricultura, da política à economia, demonstrando sua
cultura multifária, sua opinião desapaixonada, o seu interesse de esclarecer e de servir.
Ingressando na vida pública em 1945, com a liundação
do Partido Social Democrático, ao lado de A~amenon
Magalhàes, mestre de sua geração, não apenas no Ginásio mas sobretudo na vida pública, Costa Porto elegeu-se
Depntado Federal e, como Constituinte de 1946, teve
destacada atuaçào nos trabalhos de elaboração da nova
Carta, que, ao lado da de 1934, foi das mais fiéis ao regime democrático-representativo:
Na primeira Legislatura, destacava-se Costa Porto no
debate do cooperativismo e na defesa do municipalismo,
insurgindo-se, já então, contra a discriminação de rendas
que empobrecia os Municípios. Revelava remaréada preferência pelos problemas fundiários e por uma reforma
agrária progressiva, destacando-se entre os nossos mais
doutos e esclarecidos pesquisadores desses problemas, a
partir do trato que lhes davam as ordenações e do desenvolvimento, no Brasil, da política colonial que ditou a
instituição das sesmarias, logo depois das Capitanias Hereditárias.
Talo interesse de Costa Porto por esses problemas
que, no Governo de Café Filho, de coloração claramente
udenista, foi convidado a ocupar a pasta.da Agricultura.
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Nesse curto tirocínio, apontou o encaminhamento de
uma solução para o problema do abastecimento do Nordeste e para a luta contra os cfcitos da seca: uma lavoura
ecológica, ou seja, que aproveitasse às estiagens e sobrevivendo com o mínimo de água, garantindo a sobrevivência dos rebanhos c a alimentação do nordestino no
período das secas.
Dentre as forrageiras que serviriam a esse plano, indicou a algaroba, árvore de grande porte, eom o máximo
de proveito, comestíveis as folhas, as vagens e as sementes, com o cerne tendo múltiplas destinações.
Na época, o comelho do Ministro para ess~ plantio
não encontrou muitos adeptos, mas hoje a algaroba é
procurada, em todo o País, para a alimentação do gado.
Homem de visão ampla, jornalista primoroso, escritor
exemplar, político sem arestas, um patriota marcado
pela sua pernambucanidade, Costa Porto deixa um traço
marcante em nossa vida pública, no jornalismo, nas
funções administrativas, em todos os campos em que militou, demonstrando, antes de tudo, um exemplar eivismo e uma extremada dedicação à sua terra natal.
Neste instante, Icvamos a Pernambuco e à família enlutada as nossas mais sentidas condolências, certo de que
a sua presença não se desvanecerá na memória do nos~o
Estado singular exemplo aos homens públicos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. BRABO DE CARVALHO (PMDB - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de acordo com a recente decisão do Governo do
Pará, o Munii;ípio de Santana do Araguaia tem nova sede. Nos termos da Lei nO 5.171, de 5 de novembro do
corrente ano, 'a antiga localidade de Campo Alegre foi elevada à categoria de cidade e, tomando o nome de Município, passou a ser a sede daquela circunscrição administrativa.
A medida a que me refiro, interpretando uma justa reivIndlea~ão do povo da região, foi tomada após os necessários eStudos <,le 'natureza econômica, jurídiea e administrativa, e visa, em última análise, a propiciar à Comuna condições efetivas de Plogresso integrado e. bem-estar
social.
Vale recordar, a propósito, que, sem perder de vista
seu compromisso com o futuro, Santana do Araguaia
vem apresentando um expressivo crescimento demográfico e se destaca no contexto do Estado por uma crescente participação nas atividades ligadas à agropecuária, ao
comércio, à indústria de transformação e à prestação de
serviços.
Todavia, para que a transferência produza os resultados dela esperados, torna-se impres.cindível que os Governos federal e estadual venbam a determinar, em benefício da área, estratégias capazes de adequar os instrumentos administrativos locais à nova realidade e se agilillam ações oficiais mais agressivas no campo do desenvolvimento, sobretudo no que se refere à melhoria da
i)lfra-estrutura urbana, à expansão da rede escolar e dos
sçrviços cÍe sa'úde e à expansão da malha viária que serve
à região.
Ao deixar registrado, nos Anais desta Casa, o ato do
Governo paraense relativo ao assunto, desejo
congratular-me com a população da cidade e do Munieípio de Santana do Araguaia pela medida, na certeza de
que a mesma, em sintonia com os legítimos interesses estaduais, oferecerá substância e consistência às infinitas
possibilidades de progresso da área.
O SR. PAES DE ANDRADE (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa.
dos, perdeu o Ceará mais um de seus filhos ilustres com a
morte, na última quinta-feira, do jornalista e radialista
Nogueira Saraiva, fulminado por um ataque cardíaco no
aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde se encontrava a Serviço da Organização Brasileira de Notícias -'OBN, da qual era Diretor de Jornalismo.
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Nogueira Saraiva exerceu com proficiência todos os
cargos, seja na imprensa diária, através de apreciadas coberturas da área política, primeiro no Ceará e depois
aqui em Brasília, quer na Ceará Rádio Clube, onde se
notabilizou regionalmente pela reportagem, em 1960, do
arrombamento do açude de Orós.
Segundo depoimento publicado pelo "Diário do Nordeste" da última sexta-feira, dia 30 de novembro, pelo
Superintendente da Ceará Rádio Clube, Manuel Eduardo Campos, Francisco Nogueira Saraiva "era do tipo
dos chamados repórteres furões, dono de uma força de
vontade incomum,"
Testemunho de outros colegas de Nogueira Saraiva ao,
a sua capacidade ext~ordinária.de trabalho, a lealdltde com que sempre tratou todas as pessoa~ que com
ele se relacionavam e, acimd & tudo, a c~pacidade de
dedicar-se com amor às atividades que exercÍa.
Socorro-me dos conceitos que sobre Nogueira Saraiva
emitiu o jornalista Esaú A. de Carvalho, em artigo publicado na "Tribuna do Ceará" de 1o de dezembro corrente. Eserevcu ele:
te~ta

"Se a missão era uma pequena entrevista, todos
ficassem tranqüilos que ela seria a melhor. Mas, se a
missão era cobrir um comício inteiro, transmitindo
para um NR, para um número enorme de emissoras
de rádio e televisão, sem os rigores técnicos de uma
cadein nacional que, com facilidade, a lei convoca,

também aí todos se tranqüilizavam, porque era o
Saraiva que estava cuidando,"
Estão dc luto, pois, os mcios profissionais de comunicação social, que perderam, com a morte de Nogueira
Saraiva, um dos seus mais completos e respeitados
membros e a cujos intcgrantes associo O meu sentimento
de pesar e de desolação pelo que o seu desaparecimento
representa para todos nós.
O SR. RENATO CORDEIRO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em sintonia com a diretriz política da Administração João Figneiredo de incentivar e estimular a agricultura nacional, o Governo Federal tem estado sempre
presente na assistência aos nossos produtores rurais
quando ocorrem quebras de safras dos produtos agrícolas.
Muitas regiões do País, apropriadas para o cultivo de
determinadas culturas, às vezes são atingidas por fenômenos naturais imprevisíveis e inevitáveis, como as en·
chentes, as secas, as geadas e as erosões, causando a perda de safras inteiras.
A ocorrência de fatos dessa natureza acarreta graves
transtornos aos agricultores que, desprovidos de condições financeiras para suportar os prejuízos, geralmente
se socorrem dos financiamentos oficiais visando a amenizar a difícil situação a que foram inesperadamente conduzidos. Embora mero paliativo, já que não há retorno
para o que efetivamente se perdeu, o recurso ao Governo
~ uma maneira de te'ntar sua recuperação em ocasião futura.

Os produtores de cebola do Estado de São Paulo,
sobretudo os da região de Monte Alto, que produzem a
cebola originária de sementes americanas, dependentes.

de mnita irrigação para poder crescer, este ano perderam
quase totalmente suas safras '.m razão da estiagem prolongada.
Ironicamente, Sr. Presidente, se foi a falta de chuva na
época própria que atrapalhou a produção de Monte Alto, hoje é exatamente a chuva em excesso que está prejudicando outras regiões produtoras no Estado.
É incontestável, pois, que a interferência dos fenômenos naturais, sob qualquer de suas formas, cria problemas insuperáveis para o agricultor. Daí a imprevisibilidade da natureza e a impotência do homem em conter os
fenômenos que lhe são próprios justificarem, a meu ver,
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tratamento especial para os financiamentos agrícolas, na
hipótese de ocorrência de algumas dessas manifestações
naturais e inevitáveis.
É este, Sr. Presidente, o fundamento de reivindicação
que fazem os produtores de cebola de meu Estado. Duramente atingidos pelos efeitos da ausência de chuvas
nas zonas de plantio, eles solicitam do Governo Federal
a prorrogação, sem juros, dos prazos de vencimento dos
financiamentos obtidos junto aos bancos oficiais para o
cultivo da cebola.
Entendo que se trata de pleito justo e irrecusável pelos
argumentos expostos, quero formular um apelo ao Sr.
Presidente da República, que tantas vezes tem dado demonstrações de apoio irrestrito à agricultura nacional,
no sentido de que determine a realização, pelos órgãos
governamentais competentes, de estudos com vistas ao
atendimento da pretensão dos agricultores paulistas.

o SR. GlLTON GARCIA (PDS - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há
séculos a seca castiga a população nordestina e ê acusada
do baixo nível de desenvolvimento regional. Estudos
mais recentes, todavia, já revelaram com clareza meridiana que a pobreza do Nordeste não pode ser debitada
à sua condição climática apenas, pois decorre, significativament.;, da ação política ali desenvolvida.
Sendo, assim, a causa predominantemente política, a
solução para os graves problemas da Região tem, necessariamente, de passsar por uma decisão política que inclua uma ação específica e diferenciada para o Nordeste.
Esta ê a proposta que apresenta o Superintendente da
SUDENE, Sr. Marlos Jacob de Melo, às lideranças políticas regionais.
Analisando a condição nordestina que apresenta uma
população de 50% de analfabetos e um território de 50%
de área semi-árida, o Nordeste, com recursos extremamente modestos, tem desenvolvido um esforço gigantesco e demonstrado um vigor inquebrantável no seu caminho para o desenvolvimento. Todo esse esforço, porém, .
não conseguiu reduzir as gritantes desigualdades pessoais e regionais de renda. Impediu, porém, que tais desigualdades aumentassem ainda mais.
A abertura política, o despertar para a democracia estão respondendo à ação política no seu devido lugar, e
este é o momento de se reorientar a atuação do órgão
mais importante para o desenvolvimento do Nordeste, a .
SUDENE, no expressivo entender do Dr. MarIos Jacob
de Melo, fortalecer a SUDENE corresponde ao fortalecimento do Nordeste, tal a identificação estabelecida entre ambos.
Acolhida a sugestão do Superintendente da SUDENE, constituiu-se um grupo de trabalho com o objetivo
de elaborar os necessários documentos que conduzam à
conquista dos instrumentos legais e orçamentários mínimos para garantia dos indispensáveis recursos ao desenvolvimento regional.
Este é um trabalho que, independente de filiação partidária, congrego esforço político mais genuíno em defesa
de melhores condições de vida para essa grande parte da
população brasileira.
O fruto desse trabalho, os documentos legais e orçamentários, deverá ser apresentado ao Sr. Mário Andreazza, nosso incansável Ministro do Interior, no dia 15
de dezembro, aniversário da SUDENE, para quc, ainda
na administração do Presidente João Figueiredo, o Nordeste, finalmente, passe a contar com a garantia legal e
constitucional de promover o seu desenvolvimento.
Dá-se, agora, um passo decisivo para o início da redução das desigualdades regionais.
O SR. L11:o SIMOES (PDS - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o aumento das passagens de transportes coletivos, principalmente nas regiões metropolitanas e nos grandes centros
urbanos, tem-se constituído num verdadeiro trauma,
porque levam ao desespero usuários que ganham o sa-
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lário mínimo, chegando o dispêndio com duas passagens
diárias a significar até vinte por cento dos seus ganhos
mensais. Além disso, no perfil da composição do custo
de vida, esse item, por vezes disfarçado sob a denominação de serviços públicos, tem sido um dos que apresentam mais notável crescimento.
Diante disso, o Comitê de Defesa dos Usuários dos
Transportes Coletivos do Distrito Federal e Região
Geoeconômica, integrado por vinte e três entidades sindicais, comunitárias e politicas, acaba de impetrar mandado de segurança contra o aumento das passagens dos
transportes coletivos em Brasília, afirmando que qualquer ajuste novo fere dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho, qne só permite seja comprometido até
seis por cento do salário com esse item.
Cálculos recentes mostram que os trabalhadores estão
comprometidos, em cerca de quinze por cento, nos seus
ganhos. Assim, se concedido o programado ajuste de
cento e dez por cento, como pretendem os empresários
dos transportes urbanos, essa percentagem se elevará a
trinta e três por ccnto, insuportável pelo orçamento do
trabalhador.
Só há uma saída: subsidiar o preço das passagens.
Acentue-se que o problema é o mesmo em todas as capitais brasilciras, onde cresce a demanda de transporte
urbano e, apesar do paralelo crescimento das concessionárias, os serviços não melhoram, cnquanto os preços
sobem desbragadamente.
A solução do subsídio dos transportes é válida tanta
em Brasília como nas outras capitais, por exemplo, no
Rio de Janeiro.
Melhor do que pagar a diferença de custo às empresas,
principalmente pela isenção dos tributo§ estaduais e municipais, incidcntes sobre os transportes urbanos e interurbanos - mormente o pedágio, que não devia ser
cobrado aos veículos de transporte coletivo - será a
criação ou ampliação de empresas diretamente vinculadas à Prefeitura, com capitais estaduais e municipais.
Entretanto, tudo isso se constituirá numa esp~cie de
mcdicação tópica e sintomática, não indo a fundo na solução do problema, que dependerá da construção, por
sociedadc de economia mista, de que participem a União, os Estados e os Munic!pios, de metrôs, planos elevados e, sobretudo, ramais ferroviários, de acordo com a
topografia local, que não tenham finalidade lucrativa
mas se traduzam pura e simplesmente em serviço público.
Temos que dar maior atenção ao transporte de massa
nos grandes centros urbanos, principalmente quando a·
restauração democrática, prestes a ultimar-se, significa a
possibilidade de greves e tumultos nos grandes centros
urbanos, de justa motivação e conseqüências imprevisívcis.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a esta altura da campanha eleitoral, não é muito
dilicil identificar os que mais ostensivamente contribuem
para desestabilizar a succssão, fazendo crer em manobras continuístas maldisfarçadas.
Quando se ouve o Ministro Murilo Badaró afirmar
que nenhum dos candidatos ~ benquisto pelo povo, temse impressão de que o senador mineiro duvida da inteligência do povo ou põe em xeque a sua própria inteligência.
Tivemos nada menos de cinco elciçõcs presidenciais
indiretas e o que se viu, em todas elas, foi a indiferença
da opinião pública, como se se tratasse, como diria Carlos Lacerda, de uma simples rendição da guarda pretoriana. Todos esses cinco presidentes entraram para o
Governo impopularizados e apenas conseguiu
popularizar-se o General Emilio Médici, porque ganhamos a Copa do Mundo.
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Foram atos de simples nomeação, apesar do anticandidato Ulysses Guimarães, ou do General Euler Bentes,
que se recolheu, silenciosamente, à reserva remunerada.
Agora, é diferente. O povo comparece em massa à
praça pública, aplaudindo entusiasticamente o seu candidato, enquanto repudia, com veemência, o candidato
oficial.
Também contribuem para instabilizar o processo sucessório as declarações temperamentais do Presidente da
República, que, em lugar de exaltar as virtudes de Maluf,
prima em agredir a Frente Liberal, porque renegou o
candidato de si mesmo.
A violência quc ocorreu na Assembléia Legislativa do
Maranhão, presentes à escolha dos representantes ao
Colégio Eleitoral, as metralhadoras do Ministro da Justiça, foram, evidentemente, inspiradas no Palácio do Planalto, porque o homem sobre o qual mais incidem as iras
presidcnciais é o Senador José Sarney.
Poder-se-ia pensar que o Presidente deseja realmente
outro sucessor que não os candidatos atuais. Chega-se
até a apontar como seu preferido o Deputado Jlfelson
Marchezan.
Mas, a essa altura, não há força humana quc consiga a
dcsistência do Sr. Paulo Maluf, apesar de delinear-se
muito claramente a sua derrota no Colégio Eleitoral.
Diante dcsse panorama, é preciso que o Congresso se
mantenha em vigília, convocado para o próximo recesso,
porque isso decerto dificultará um golpe continu!sta na
sucessão presidencial.
Quando o povo participa da disputa, populares são
presos e agrcdidos. Se ele silenciar, é desinteresse. Preso
por ter cão, preso por não ter cão. Ê o lobo, no Governo,
dc dentes arreganhados para o cordeiro da Oposição.
Mas isso vai acabar em janciro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. WAGNER LAGO (PMDB - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Nação inteira, por suas mais expressivas lideranças e pelos movimentos populares, consagrou o nome de Tancrcdo de Almcida Neves como o candidato da preferência nacional para ocupar o Palácio do Planalto. A sua eleição pelo Colégio Eleitoral é coisa já decidida. A candidatura de seu opositor, Deputado Paulo Salim Maluf, é
uma presença de mau gosto e dos resquícios de vinte
anos de ditadura, de autoritarismo, de prepotência, enfim, da distância imensa que separou O Estado da
Nação.
O povo brasileiro, unanimemente, foi às ruas expressar a sua insatisfação com o regime atual. Cansou-se de
esperar por dias melhores vendo que a inflação está galopante, disputando uma carreira inglória com as impunidades; a corrupção virou matéria do dia-a-dia, tantas e
tamanhas são as acusações que vêm à tona; o achatamento salarial é uma realidade; a dócil submissão às medidas do Fundo Monetário Internacional afronta a própria soberania nacional. Foi contra isso tudo, Sr. Presidente, que o povo brasileiro Se levantou e, em manifestações pacíficas e ordeiras, veio às ruas das capitais brasileiras exigir eleições diretas já.
Nós, políticos, sentindo esse anseio popular, não pudemos, de imediato, atendê-lo devido às manobras regimentalistas da Mesa do Senado que impediu a votação
de proposta de emenda constitucional restabclecendo as
eleições diretas para a Presidéncia da República. Mas, afinados com os sentimentos populares e fiéis às reivindicações daqueles que sufragaram o nosso nome e nos
trouxeram até o Congresso Nacional, nós tomamos uma
posição que abalou os alicerces do regime: embora contestando a legitimidade do Colégio Eleitoral, resolvemos
dele participar c eleger o candidato da Frente Democrática, o ex-Governador Tancredo Neves, como o próximo
Presidente da República.
De nada adiantaram, Srs. Deputados, as ameaças e as
intimidações daqueles que, encastelados no poder,
julgavam-se o dono da vontade popular. Cito apenas um
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exemplo: a escolha dos delegados da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão. Nesse Estado, que tenho a
grande honra de representar nesta Casa Legislativa, ocorreu fato significativo.
Sob o comando direto do Ministro da Justiça e com o:
apoio ostensivo, e armado de metralhadoras, da Polícia
"Federal, a nossa Assembléia Legislativa, coagida, esco:
Iheu seis delegados malufistas. Mas, o que parecia ser'
uma grande vitória acabou tornando-se em evidente pesadelo: é que o Tribunal Regional Eleitoral anulou aquela escolha, por viciada.
Assim, Sr. Presidente, é que funciona a democracia
que nós queremos. Nada de violência, nada de intimidações, mas o pronunciamento calmo e sereno da própria Justiça.
E, dentro desse quadro de reaemocratização do PaíS,
as Oposições, vale dj7~r, todo o povo brasileiro unido,
foram buscar no Palácio da Liberdade aquele que representará a libertação de todo o povo. E, do Estado montanhês, surge a figura ímpar de Tancredo de Almeida
Neves como a encarnar o próprio .sentimento do povo.
Sensível aos apelos que lhe foram lançados, o Governador meneiro não fugiu ao chamamento que a Nação, toda, lhe fazia. E, renunciando a mais da m.ctade de seu
mandato, legitimamente conquistado através de eleições
diretas, dispôs-se S. Ex' a marchar nessa caminhada
rumo aos ideais democráticos. E, em pouco tempo, todos nós começamos a sentir que a causa estava ganha,
que já podíamos mandar confeccjol).ar os tcrnos da posse, pois a eleição estava ganha...
E quem é Tancredo Neves, Sr. Presidente? A Nação
toda o conhece, há longos anos. Ê ele político de escol,
homem prudente, mineiro como poucos, sábio no agir,
pacicntc no escutar, comedido no decidir. A sua longa
trajetória pública acompanhou homens do quilate cxccpcional de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck. Formado na velha escola do PSD dc Minas Gerais, a sua figura é conhecida em todos os rincões da Pátria. Encarna
ele, hoje, mais do que nunca, os sentimentos de todo o
povo brasileiro e os anseios legítimos de toda a Nação!
Não prctcndo, nesta oportunidade, traçar o perfil biográfico ou a fulgurante trajetória política de Tancredo
Neves, pois ela ê bem conhecida de todos os brasileiros.
Mesmo por que, Srs. Dcputados, o povo tem acompanhado a sua atuação através do rádio, da televisão, dos
jornais e de todos os outros meios de comunicação.
Onde quer que apareça, é ele delirantcmente aplaudido e
carregado pelo povo. As praças públicas enchem-se para
ouvi-lo. As mais díferentes correntes de opinião
reuniram-se para apoiá-lo. Hoje, sem qualquer exagero,
podemos afirmar que a candidatura de Tancredo Neves
constitui o estuário das aspirações nacionais e o pontn de
encontro dos anseios de todos os brasileiros.
A candidatura civil de Tancredo Neves à Presidência
nacional marca o encerramento de vinte anos de obscurantismo, de trevas democráticas, de autoritarismo, de
sujeição do povo a interesse·castrenses... Estamos saindo
de um período de personalismos para uma época de identificações. Com o nosso Presidente, o País conhecerá
dias. melhores. É bem verdade que ganharemos uma herança maldita, fruto de tantos desmandos e de tantas incompetências. Mas, estou certo, com a ajuda patriótica
do povo brasileiro, nós sairemos de todo esse emarenhado de dificuldades e trilharemos o trajeto retilíneo de
nosso destino histórico.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, deixo registrado nos
Anais da Câmara dos Deputados a minha certeza quanto à eleição de Tancredo Neves e a minha confiança nos
dias melhores que Tancredo Neves trará para o povo
brasileiro. Faço esse registro para que, quando tudo isto
acontecer, possam os que estudarem a História pátria saber que não houve qualquer milagre. Tudo o que aconteceu já era previsto; tudo foi possível por que a Nação,
toda ela, se reuniu em torno de um ideal. E, graças a essa
união, ao patrotismo de todos, à unanimidade dos an-
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. seios e o esforço comum foi possível ao Brasil superar os
tristes anos do arbítrio e reecontrar, com grandcza, o seu
caminho, traçandó novas diretrizes que o conduzirão ao
futuro grandioso, que todos nós desejamos. E o grande
condutor desse caminhada histórica será, inegavelmente,
.,a'figura ímpar de Tancredo de Almeida Neves!
~ Era que tinha ;.~ dizer.
o
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, Brasil é realmente
um País afortunado. Além de possuir em seu subsolo os
mais variados tipos de minerais e vasta rede hidrográfica, conta, em seu território, com o maior e mais rico laboratório natural do mundo: a Amazônia. São três milhões de quilômetros quadrados recortados por milhares
de rios, com uma fauna variada e milhares de espécies
vegetais, incluindo madeiras nobres das mais cobiçadas
variedades.
Torna-se, todavia, necessária uma conscientização de
todos aqueles que de alguma forma, estejam ligados à A·
mazônia, quanto à imperiosidade de melhor conhecer-se
aquela região, para que as gerações futuras também possam usufruir de suas imensas riquezas.
Já temos alertado para o perigo de sua ocupação do
modo como se vem processando. E, hoje, é nosso objetivo defender o desenvolvimento de um trabalho científico, com vistas ao seu melhor aproveitamento, respeitando suas características ecológicas, pois, como dt~se Jacques Cousteau, "há centenas de pequenas amazônias,
com diferentes tipos de cobertura florestal, de solos, de
sistemas hídricos, de populações c de culturas".
Apesar do trabalho realizado por órgãos oficiais,
como a EMBRAPA, o Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia - INPA - o Centro de Pesquisa Pecuâria
do Trópico Úmido, e internacionais, como a Fundação
Mundial dc Defesa da Vida Selvagem e recentemente
pelo Oceanógrafo Jacques Cousteau, a Amazônia ainda
ê um desafio para a ciência.
A falta de informações sobrc aquela vasta parte de
nosso território levou a conclusões como a que chegou
certo cientista americano, que, tendo desenvolvido seus
estudos única e exclusivamente ao longo da estrada
Manaus-Caracaraí, área constituída. de solo árido, en-

tendeu que toda a região era improdutiva, numa generalização inaceitável.
O INPA, apesar das dificuldades financeiras que en.frcnta, vem desenvolvendo pesquisas no sentido de determinar quais as melhores maneiras de se explorar a floresta amazônica, sem depredâ-Ia e procurando mante~
seu equilíbrio. Para isso possui diversos departamentos,
que tratam de temas como Ecologia, Doenças Tropicais,
Agronomia. Química de Produtos Naturais, Tecnologia
de Madeira, Biologia de Água e Pesca, Manejo Florestal
e Botânica.
Graças aos trabalhos já feitos, hoje sabemos que, não
obstante ser a maior parte do solo amazônico pobre, o
Rio Solimões, como é conhecido o Amazonas antes de
receber o Rio Negro,anualmente, durante dois meses, inunda cerca de 150 mil quilômetros quadrados de várzeas, fertilizando-as com os sedimentos vindos das Guianas. Portanto, nos dez meses de vazante, temos uma extensão de terra agricultável, que, segundo cálculos do
I'NPA, inteligentemente cultivadas, poderiam alimentar
toda a população da terra.
As pesquisas a serem desenvolvidas na Amazônia interessam a várias áreas de conhecimento, entre elas as de
Saúde e Biologia, pois, em projeto visando à preserv.ação.
de diversas espécies animais ameaçadas de extinção, téc- .
nicos do INPA descobriram que o peixe-boi pode ser utilizado em testes para o combate ao hipotiroidismo, bem
como utilizado para o combate às plantas aquáticas que
crescem nas represas das hidrelétricas, como verdadeiras
pragas.
Dos estudos já efetuados, concluíram os pesquisadores que a utilização da floresta amazônica deve ser conduzida, observando-se rigorosamcnte o equilíbrio do ecossistema, com a manutenção de plantas arbóreas, com
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.uma diversificação aproximada à floresta original, sendo
o desmatamento indiscriminado a forma menos indicada
para sua exploração. Essa diversificação, aliás, em menor escala, pode ser a solução para o aproveitamento das
madeiras, porquanto apenas assim será possivel
cultivarem-se certas espécies de alto valor no mercado.
Sr. Presidente, o apoio do Governo e da iniciativa privada às pesquisas na Amazônia é fundamental para o desenvolvimento daquela região de modo harmonioso, sem
o comprometimento de sua ecologia, visando à definição
de um modelo racional para sua ocupação, que não repita erros ecológicos ocorridos em outras partes do mundo, não permitindo que os trabalhos do Instituto Nacio·
nal de Pesquisas da Amazônia e dos demais órgáos oficiais que atuam naquela parte do Brasil sofram solução
de continuidade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos sabemos que 2,8
milhões da familias brasileiras (aproximadamente 15 miIhõcs de pessoas), segundo estatísticas oficiais, percorreram, nos últimos 30 anos, cerca de 5 mil quilômetros, em
busca da própria terra. Expulsas pela moderna agricultura de exportação, elas se dirigem principalmente para ocupação da Amazônia.
E o Governo brasileiro, cntre 1964 e 1970, pouco ha·
via feito no sentido de desenvolver a colinização dirigida
nessa região. Confiava-se na colinização espontânea.
Pouco a pouco crescia o afluxo de trabalhadores (com
suas familias) para a região. A abertura de estradas, a
notícia da terra sem dono, o extrativismo vegetal, animal
e mineral atraíram os trabalhadores nordestinos e do
Ccntro-Sul do Brasil.
Assim, entre 64 c 70 pouco foi realizado pelo Governo
em termos de colinização dirigida.
Em 1970 aconteceram vários fatos que indicam o início de uma política ativa de colonização da Região Amazônica: em junho/70 o Governo criou o Programa de Intcgração Nacional (PIN), estabelecendo que seria iniciada a construção das rodovias Transamazônica e
Cuiabá-Santarém e seria reservada, para "colonização
e reforma agrária", uma faixa de dez quilômetros às
margens das Rodovias. Emjulho/70 criou-se o INCRA
com os objetivos de "promover e executar a reforma agrária" e "favorecer, coordenar, controlar e executar a
colonização",

Durante os anos 64/69, a Região Amazônica era colocada pelo Governo como um vazio demográfico, vazio econômico, escassez de recursos, de capital, dispersão de
recursos humanos e econômicos, insuficiência de meios
de transportes e comunicações, predomínio de atividades
econômicas extrativistas etc.
Assim, nos anos 64/69 nada de muito especial foi feito
na Amazônia no que se refere à colonização e à reforma
agrária.
Entre 1970 e 1973 foi o Governo Federal que mais se
empenhou na colonização, principalmente às margens.
das rodovias. Apenas secundariamente era seguido pela
'empresa privada de colonização. A partir de se-.
tembro/74, com a criação do Programa de Pólos de De- .
senvolvimento Agropecuário e Agrominerais da Amazô- .
nia (POLAMAZONIA), é a colonização oficial que pas-'
sa a um segundo plano e a colonização particular toma
maior dinamismo. É importante observar que, durante
esses anos e de maneira crescente, continuou a colonização espontânea.
A política de colonização oficial e particular desenvolvida pelo Governo brasileiro nos anos 64/78 apresentou
as seguintes características: primeiramente, essa política
estava inspirada primordialmente por razões de segurança interna, que passaram a predominar na condução
dos negócios do Estado desde a Revolução de 1964. O
Governo buscou na colonízação, oficial e particular,
uma solução para os antagonismos sociais crescentes no
Nordeste e em áreas da Amazônia.
Em segundo lugar, a política de colonização do Governo colocou, sob uma perspectiva especial, a questão
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da terra. Na Amazônia a política de colonização visava a
localizar os nordestinos que chegavam espontaneamente
ou sob o controle direto do poder público. "Com freqüência", segundo Octávio lanni, "a chamada colonização oficial foi apenas uma formalização burocrática de
fatos consumados pela migração espontânea. Assim, o
que está em causa na política governamental de colonização, nos anos 64/78, é também a ampla e acelerada
transformação de terras devolutas, tribais, ocupadas em
propriedade privada de latifundiários e empresários, nacionais e estrangeiros".
Em tercciro lugar, a política de colonização oficial e
particular desenvolvida pelo poder estatal teve também a
preocupação de organizar e, às vezes, bloquear os fluxos
do exército de trabalhadores de reserva constituído no
Nordeste e em outras regiões do Brasil.
Em quarto lugar, a política de colonização oficial e
particular, conforme ela foi formulada e posta em prática nesses anos, teve a conotação de uma contra·reforma
agrária. O que prevaleceu foi o interesse econômico e
político da grande empresa do capital monopolista, com
vasta proteção econômica e política do Estado.
Portanto, Sr. Presidcnte, durante os anos 70114, o Governo Federal colocou em prática uma politica de colonização oficial em diversas árcas da Amazônia. Naturalmente teve prosseguimento nos anos seguintes, mas foi
nesses anos que tevc maior ênfase.
A principal zona de colonização oficial foi a Transamazônica, principalmente cm áreas entre Estreito, Marabá e Altamira. Depois, colocam-se as colônias oficiais
instaladas em Rondônia e, em terceiro lugar, algumas iniciativas de colonização no Amazonas, Pará, Maranhão, Goiás e em outros Estados e Territórios.

Os objetivos da política de colonização oficial foram
estabelecidos principalmente pela Lei n9 4.504, de 30-1164 (Estatuto da Terra), a qual estabelece que colonização
é toda atividade, oficial ou particular que se destine a
promover o aproveitamento econômico da terra, "pela
sua divisão em propriedade familiar ou através de cooperativas",
"Em 1970/79, segundo Octávio Ianni, à medida que se
punha em prática a política de colonização oficial, principalmcnte às margens da rodovia Transamazônica,
também se constatavam os problemas, as dificuldades e
os fracassos dessa mesma política. As terras impróprias
para a agricultura ou pecuária, a inexistência ou insufi. ciência de mercados para o escoamento da produção dos
colonos, a carência de recursos financeiros para movimentação dos empreendhnentos, as doenças adquiridas
no local, dcvido à insuficiência das defesas do organismo
dos trabalhadores e seus familiares chegados do N ordeste, Sul e outras regiões, várias foram as dificuldades reais
enfrentadas por todos posseiros e colonos. Ao mesmo
,tempo havia a burocracia estatal, principalmente do IN·
,CRA e órgãos estaduais ligados aos problemas da deI marcação e titu'lação da terra, que cada vez mais revelava (e continua a revelar) a preferência pelo atendimento
I dos interesses da grande empresa privada, sempre em
'luta pela apropriação das terras devolutas ou índígenas.
I Desde 56-60, com a construção da rodovia Belém·
Brasilia, a questão da terrajá havia entrado em nova etapa em certas áreas da Amazônia. Em 1966, com a
criação da SUDAM, para apoiar a formação e a expansão da empresa privada na Amazônia, a luta pela apropriação privada das terras devolutas e tribais entrou
numa fase de mais freqüentes e generalizadas pendências'
e lutas. Em 1970-73, com a construção da Transamazô·
nica e, em 1973-76, com a construção da rodovia
Cuiabá-Santarém, aguçaram-se ainda mais essas pendências e lutas. Em 1974, ao criar·se o POLAMAZO·
NlA, toda essa situação ganhava novos dinamismos. Asshn, desde -a década dos 60 crescem e generalizam-se as
pendências e lutas entre indígenas, posseiros, grileiros,
latifundiários e empresários, ou outros, pela posse e uso
da terra. Nessas pendências e lutas, em geral vencem ou
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predominam os interesses da empresa privada. Essa em·
presa será, principalmente, de agropecuáría, extrativismo, mineração, agroindústria ou mesmo indústria. Em
menor escala, essa empresa será uma empresa ou cooperativa de colonização. Em geral essas cooperativas buscam arregimetar colonos nas áreas de minifúndio do Sul
do País, principalmente do Rio Grande do Sul. Tratavase (e ainda trata-se) de reduzir as tensões sociais geradas
nas áreas de colonização do Sul do Brasil, nas quais a
terra se tornou "escassa". Assim, da mesma forma que a
colonização oficial dos anos 70-73 esteve fortemente influenciada pelas contradições sociais inerentes à estrutura sócio-econômica do Nordeste, assim também a colo·
nização particular dos anos 74 em diante passa a
inspirar-se nas contradições sociais inerentes à estrutura
sócio-econômica do Sul do País".
É evidente que nem a colonização oficial nem a parti.
cular estão destinadas a colocar em prática uma verdadeira reforma agrária, uma reforma agrária destinada a
distribuir a terra devoluta ou de latifúndios a trabalhadorcs sem terra que vivem em situação de pauperismo no
Nordeste, no Centro-Sul e na própria Região Norte.
Em estudo recente, Gcorge Martins mostra que a política de colonização desenvolvida no Brasil, desde a construção da Belém-Brasília, tem produzido escassos resultados. Sugere que a colonização espontânea nesse caso,
foi absorvida pelo latifúndio. Na Transamazônica e em
Rondônia, os grupos poderosos, a especulação imobiliária, a grilagem e a ineficácia da burocracia estatal têm
operado no sentido de fazer malograr muitos núcleos de
posseiros e colonos.
Sr. Presidente, no Brasil como um todo, um número
cada vez menor de pessoas, de lavradores, tem a propriedade efetiva da terra e um número cada vez maior de
pessoas não tem a propriedade da terra, não tem o título
de propriedade; cresce o número de posseiros. A categoria no campo que maís crcsce hoje, inclusive em relação a
proprietários de terra, é a dos posseiros, enquanto que as
outras categorias, ou diminuíram ou se mantiveram está~
veis.
Em 1950, a proporção de proprietários de terras para
produtores não proprietários no Brasil era de 4,2 por 1,
ou seja, um posseiro, ou arrendatârio, parceiro etc.; em
1975, a proporção era de 1,6 para I. Se a gente toma os
pequenos proprietários, as pessoas que têm menos de 10
ha, verificamos que constituem a metade dos produtores
no campo. Em 75, a proporção era de um proprietârio
para 1,3 não-proprietârios e, se tomarmos em conta os
estabelecimentos com menos de 20 ha, que são os res'
ponsáveis por mais da metade da produção de alimentos
no Brasil, a proporção era de 1 para 1. Para a metade das
pessoas o atual regime de propriedade, provavelmente,
não tinha o menor sentido.
Os conflitos têm ocorrido, é preciso que se diga, em
todo o País, não só nas regiões de fronteira, embora sejam mais intensas nas regiões de ocupação recente.
A importância que a terra passou a ter no conjunto da
economia para as grandes empresas, inclusive as grandes
empresas estrangeiras, tem levado exatamente a um avanço direto sobre a terra do posseiro. Não se usa mais
aquele intermediário: hoje o posseiro e o índio já são ex- .
pulsos simultaneamente.
Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para, na forma regimental, versar sobre o seguinte tema:
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a EMBRATER (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural), .que sucedeu à Associação Brasileira de Crédito e
Assistência Rural (ABCAR)', está promovendo a Semana de Extensão Rural, instalada de 3 a 7 de dezembro,
em todo o País.
A política de apoio' e incremento às atividades rurais
opera-se pelas entidades estatais de assistência técnica
. coordenada por um órgão central, a· EMBRATER, que
planeja, col\trola e reprliJ8enta politicamente o sistema, a
nível nacional.
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Há de se reconhecer que o sistema implantado no Bra- I
sil hâ 36 anos, com a criação do serviço de extensão rural, em junho de 1948, tem sido o instrumento básico da i
formulação e execução da política de assistência técnica
e extensão rural e de adoção de metodologia à altura do
conhecimento tecnológico e científico da atual que é
transferido ao trabalhador rural pelos extensionistas, segundo os princípios orientadores da política agrícola ordenada e administrada pela EMBRATER e executada,
no plano regional, por suas filiadas, as EMATERs, empresas autônomas, ligadas às mesmas diretrizes do sistema nacional.
No Pará, o sistema da assistência técnica e extensão
rural instalou-se, inicialmente, em apcnll,s 4 (quatro) municípios (Bragança, Capanema, Castanhal e Marapanim), há 19 anos, através da ACAR - Pará, transformada em empresa, a EMATER - Pará, pela lei que criou O
Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (SISBRATER). Durante esses anos, a EMBRATER
- Pará vem desenvolvendo um trabalho silencioso mas
eficaz e consciente junto à comunidade rural, fomentando recursos técnicos, orientado, operacionalizando
meios, enfim, promovendo todos os fatores da produção
c da potencialidade, sem deixar de lado, entretanto, o
fato estimu1ador do verdadeiro desenvolvimento e realmente compensador - o bem-estar social.
Hoje, a entidade responsável pela operacionalidade do
sistema, no Pará, já atingiu 75 dos 83 municípios paraenses, abrangendo cerca de 20% dos produtos agrícolas do
Estado. Atua com 700 funcionários dentre os quais 45%
são técnicos. Para o apoiamento de sua atividade extensionista dispõe de um escritório central; 12 escritórios regionais e 71 escritórios locais.
A extensão rural já promoveu a introdução de culturas
alternativas em quase todos os municípios, sobretudo algodão e abacaxi, além da cultura sistemática do cacau. A
EMBRATER também possibilita maior acessibilidade
do pequeno produtor ao crédito rural, procurando oferecer os meios e orientar sua aplicação racional, obedecendo aos princípios que ordenam todo o sistema. Para integrar o homem rural no contexto programático do sistema, a entidade desenvolveu-se, na área social, várias tarefas programadas na linha filosófica do extensionismo
rural. sobretudo nos campos da nutrição e da saúde.
o

Tambêm' deu apõiô às áreas de colonização dirigida,
como na Transamazônica e de colonização natural,
como no Sul do Pará e, na década anterior, na Zona Bragantina.
Ainda no campo social, a EMATER - Pará trabalha
junto à juventude rural através de clubes de jovens que,
hoje, conforme recenceamento atual, constituem 30% da
população nas áreas próximas aos garimpos.
A EMATER desenvolve sua ação por uma estratégia
que visa à comunidade, planejando soluções, pesquisan.
do, acumulando experiência direta com o material colhido no envolvimento com a população comunitária num
processo de interação que resulta na transferência de conhecimentos e técnicas racionais que lhe possihilitem
'Paior renda e, em conseqllência, bem estar-social.
Respeitando os valores originários da tradição e dos
costumes, o sistema tenta induzir o agricultor. à polftica
de objetivos que o integrem no meio social uma perspec·
tiva mais aberta e uma visão mais clara do seu meió, sua
importância para o progresso nacional.
Graças a esse trabalho de consciência, de estímulo e
apoio técnico, o mamão e o melão, dois produtos incentivados pela extensão, sustentam, hoje, a pauta de exportação da Zona Bragantina e permitem uma alternativa
para os produtores, a partir da decadência na produção
de pimenta-do-reino que era o sustentáculo da economia
daquela zona agrícola.
A diretriz do sistema nacional, sobretudo nesse ponto,
conjuga-se com os objetivos do Governo do Estado em
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promover o bem social: uma ação específica nesse setor
foi a criação da feira do produtor rural, que, num processo dc integração orgânica do sistema, já instalada em
nove municípios, contribui para o fortalecimento das organizações comunitárias, além das vantagens de agregar
maior valor ao produto rural, solicitando a intermediação, criando opções de comercialização a partir de
um critério de qualidade adotado espontaneamente pelo
produtor e cujo controle ele mesmo exerce para defesa de
maior aceitação e valor justo. Tudo isso estimula a produção, fortalecendo o meio e as atividades rurais integradas.
A semana de Extensão Rural oferece-nos a oportunidadc do reconhecimento público do trabalho que a
EMATER - ParÍl realiza no setor agrícola do Estado e
o desenvolvimento do programa social do extensionismo
rural. cujo objetivo é "planejar, coordenar e executar
programas de Assistência Técnica e Extensão Rural, visando à difusão de conhecimento de natureza técnica,
econômica e social para aumento da produção e da produtividade agrícola e a melhoria das condições de vida
no meio rural do Estado do Pará de acordo com as políticas de ação do Governo Estadual e do Governo Federal".
Era o que tinha a dizer

o SR. PAULO ZARZUR (PMDB-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Brasil precisa urgentemen te de uma verdadeira política
de saúde que estabeleça em diretrizes bem definidas um
adequado atendimento à população, através, sobretudo,
do exercício da Medicina preventiva e de um efetivo rigor na fiscalização das condições de higiene. c profilaxia
nos meios hospitalares.
Infelizmente. observa-se no País nítida tendéncia pelo
caminho inverso. com a deterioração das condições de
vida da imensa maioria da população, e a qucda, quantitativa e qualitativa, dos serviços médico-hospitalares a
que essa maioria tem acesso.
Os índices do sctor demonstram quc. enquanto o País
se moderniza, absorvendo os avanços da tecnologia, os
brasileiros empobrecem. se desnutrem, adoecem e estão
desassistidos.
Na verdade. Sr. Presidente, desde que se iniciou a redução sistemúlica dos recursos nas áreas de Educação e
Saúde, com aumento natural da demanda e diminuição
do atendimento, agravou-se sobremaneira a histórica
desfavorável conjuntura nacional, no âmbito da saúde.
Estão praticamente centralizadas nos maladministrados órgãos da Previdência Social todas as
possibilidades de obtenção de serviços médicos e hospitalares, conseqüentemente, a prestação, por profissionais
e entidades, do atendimento à população.
A partir do rígido controle imposto pelo modclo concentrador, o Governo simplesmente retirou da Medicina
o caráter de área eminentemente social, para identificá-Ia
como uma questão estatística apenas, algo parecido com
bens de uma empresa, cujos programas de produção
obedecem a interesses de sua direção, não às necessidades da coletividade.
A esse ponto está sendo, lamentavelmente, reduzida a
Medicina no Brasil: diante de dificuldades financeiras do
sistema previdenciário, não se buscam adequações orçamentárias, mesmo com os sabidos excessos de arrecadação dos cofres públieos da União, porque, eontabilmente, a despesa do setor precisa ser diminuída...
Pouco importa, para os formuladores dessa política,
Sr. Presidente, se os doentes formam grandes filas para
internações nos hospitais, a espera do mês seguinte,
quando se recomeça a contagem estatística. Como pouco
tem importado, também, se os médicos, premidos pelas
péssimas condições de trabalho, indicam a medicação
aos pacientes, sem a realização dos necessários exames
clínicos e laboratoriais.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Eliminou-se a aplicação da Medicina preventiva, e
agora reduz-se, paulatinamente, o tratamento dos doentes. Para isso, avilta-se o salário dos médicos, assistentes,
enfermeiros, dos funcionários burocráticos da Previdência Social, do mesmo modo como são comprimidos oS
preços pagos aos serviços dos hospitais e de laboratórios
conveniados.
Tornaram-se todos - segurados e dependentes, profissionais da área médica, funcionários. entidades prestadoras de serviços - vítimas de um processo perverso,
instituído em nome de valores econômicos, sob o pretexto da diminuição do déficit público e para atender a
orientação do bem nutrido e saudÍlvel Fundo Monetário
Internacional.
Mas. se, de um lado, baixam-se artificialmente as estatísticas sobre internações hospitalares. consultas médi-·
cas e exames laboratoriais, de outro, ampliam-se os números de óbitos por infecções contraídas nos hospitais e
dos que aguardam uma oportunidade para o atendimento.
Por isso. a necessidade urgente de mudanças amplas
no tratamento de questões tão importantes como a Medicina c a Saúde.
Em primeiro lugar, a alocação de rccursos em volumc
correspondente às necessidades de grandes programas da
prevenção de doenças, e para atendimento mais humanizado c completo aos enfermos.
Recursos há, Sr. Presidcnte. Basta quc dcsprezemos as
idéias dos excessos de energia de Programas de Energia
Nuclear, ltaipus, Tucuruís, das Ferrovias do Aço e de
tantas outras, alegrias de empreiteiras pertencentes ou
dirigidas por parentes e amigos dos atuais govcrnantes,
para termos à disposição condições materiais suficientes
à instalação de mais postos de saúde e unidades hospitalares c de pagamcntos condignos para aqueles que se dedicam a prestar assistência, a zelar pela vida e pela saúde
da populaçào.
Impõe-se. fundamentalmente, uma ação conjunta dos
Ministérios da Saúde, da Educação e da Previdência Social com as secretarias estaduais e municipais de educação e de saúde, em um verdadeiro mutirão nacional,
tratando e conscientizando a nossa população.
As mudanças exigidas pela sociedade brasileira devem
iniciar-se na formulação de diretrizes nos campos sociais, porque de nada adiantarão as soluções contra a inflação e o difinitijo equacionamento de nossa dívida externa se continuarem implícitos, nas medidas adotadas,
os aspectos contábeis, econômicos e matemáticos que
hoje orientam as decisões sobre Medicina, Saúde e Educaçào no País.
O presente proilUnciamento foi lastreado em sugestões
oferecidas pelo Sr. Narciso Laurindo da Silva, de Santo
André, Estado dé São Paulo.

o SR, CARLOS PEÇANHA (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte deiscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de Campos, nortc do Estado do Rio de
Janeiro, hospedou, nos dias 24, 25 e 26 de novembro passado, uma gama de personalidades interessadas na recuperação da agricultura fluminense, desde há muito rc1egada e sacrificada pelas autoridades que deveriam ter
mais atenção para com aquele espaço de grande produtividadc, que entretanto se vê abandonado de forma criminosa e aviltante.
No Palácio da Cultura, sob patrocínio e organização
do Centro de Comércio do Rio de Janeiro e da Prefeitura
M unicipa! de Campos, centenas de empresários do campo, de trabalhadores, de políticos e de representantes dos
mais diversos segmentos da sociedade discutiram os
problcmas da agricultura do Estado do Rio de Janeiro,
dentro de um Seminário que se denominou GRITO DO
RIO. Este Grito, entretanto, parece que pouco ecoou
nos ambientes oficiais. As autoridades que ali compareceram, inclusive Ministros de Estado, nada de proveito-
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so e aceitável deixaram, nenhuma esperança, apenas repetições vazias, frases feitas, promessas que jamais foram ou serão cumpridas.
Mas, Sr. Presidente, é de se louvar o esforço do Centro
do Comércio do Rio de Janeiro, em partieular o empenho de seu ilustre Presídente, Dr. Jaldi Reis dos Santos,
na promoção de tão significativo evento.
O GRITO DO RIO é um passo que se dá de forma
acelerada e firme em defesa do restabelecimento da grandeza da agricultura no Estado do Rio de Janeiro, atividade que precisa ser reativada a curto e médio prazos,
considerando qtle a economia brasileira jamais pode
prescindir de um centro produtor de eficiência comprovada. como o é o Estado do Rio.
Registrando aquele evento. quero ler. para que fique
nos Anais desta Casa. o importante pronunciamento
proferido pelo ilustre Dr. laldi Rcis dos Santos, Presidente do Centro do Comércio do Rio de Janeiro, quando
da solenidade de abertura do GRITO DO RIO.
Eis, para conhecimento dos Srs. Parlamentares, as palavras de laldi Reis dos Santos:
"Aqui cstamos nós, finalmente reunidos para falar de terra. de técnicas agrícolas, de produção rural, de Rio de Janeiro. No entanto, vamos fugir um
pouco à regra para falar do dólar, falar bem do
dólar, raciocinar em termos de dólar.
Um bilhão de dólares reprcsenta, no câmbio oficial de hoje, cerca de três trilhões de cruzeiros. Representa, também, pouco menos da metade de toda
a receita cambial bruta gerada pejas exportações de
café, líder das nossas vendas externas.
Um bilhão de dólares é muito dinheiro, aqui, nos
Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. É
muito dinheiro, mesmo. É muito mais, por excmplo,
do que exportam isoladamente dezenas de países.
Administrar um orçamento desse valor realizaria o
sonho da maioria dos Governadores de Estados
brasileiros.
Com um bilhão de dólares compra-se, aqui. no
Brasil, uns 150 mil automóveis. Multiplicando-se
esse bilhão de dólares por quatro, implanta-se todo
um complexo para extração de minério de ferro
como o de Carajás, inclusive a sua ferrovia de 890
quilômctros.
Multiplique-se esse bilhão de dólares por cinco, e
se constrói uma usina hidrelétrica como a de Tucurui, uma das maiores do mundo. E, se quisermos
uma referência mais simplcs, podemos ir direto ao
popular: um bilhão de dólares representa mais de
três mil prêmios da Loto ou da Loteca.
Um bilhão de dólares, como acabamos de ver, é
realmente inuito dinheiro. Ê muito dinheiro, mesmo. E se n'os dermos ao trabalho de mostrar o que
representa um bilhão de dólares, foi porque isso tem
muito a ver com terra, com técnicas agrícolas, com
produção rural e com Rio de Janeiro.
Um hilhão de dólares, meus Senhores, é quanto o
Rio de Janeiro está gastando anualmente com a importação de alimentos. Ou seja: só para comer, nós,
fluminenses, estamos gastando o suficiente para financiar a construção de 100 mil casas populares de
sala e três quartos.
E essa relação com casas populares nos parece
muito apropriada, porque nós, homens práticos que
somos, podemos usá-Ia para calcular quantos empregos seriam criados só para construí-las, quantos
pais de fal)lília tcriam o seu ganha-pão assegurado
por iniciativa dessc porte.
De qualquer forma, seja por qual motivo for, não
vemos motivo algum para que o Rio de Janeiro continue sofrendo esta sangria insuportável de recursos
que fazem tanta falta ao seu desenvolvimento, que
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poderiam estar oxigenando a sua economia, nossos
negócios, nossas vidas.
Ê evidente que isso é uma simples estimativa.
Mas nela se báseiam muitos técnicos e nós não te·
mos porque supor que ela não seja razoável. Afinal,
o Rio produz 200 mil sacas de café, consome I mio
Ihão e 200 irIil e gasta 300 bilhões de cruzeiros para
importar a diferença.
Ora, Senhores, se só o café representa 10% da
sangria, é mais do que provável que tudo mais que
, importamos de outros Estados para comer some os
90% restantes. Afinal, importamos das verduras às
frutas, ao frango, à carne, ao feijão, ao arroz.
Isso seria muito fácil de aceitar se; em vez de fluminenses, tivéssemos nascido na Groelândia, no
Saara, no Pico do Himalaia, ou em outras regiões
onde o frio, o calor, o solo e outros fatores impedem
o florescimento de uma agricultura economicamente viável.
Mas essa, Senhores, todos nós estamos fartos de
saber que não é situação do Rio de Janeiro. No que
se' refere ao clima e solo, pelo menos, graças a Deus
o nosso é um Estado privilegiado. Disso existem sobejas provas.
O nosso solo, por exemplo, é certamente tão fértil quanto as famosas terras roxas do norte para·
naense. Mas cultive-se essa terra roxa por alguns'
anos e a sua qualidade passa a ser a que temos. Uma
e outra e*igirão trato idêntico para produzir.
Em contrapartida, o Rio apresenta uma boa topografia, grandes áreas adequadas à agricultura mecanizada, água em abundância. Além disso, não padece de geadas, tem um bom regime de chuvas e,
usando-se irrigação, nada impede que aqui se colham até três safras de milho por ano.
Disso tudo nós podemos falar de cátedra, pois a
essas conClusões nos levam anos e anos de contato
direto com o interior fluminense. Podemos, enfim,
falar com a autoridade de quem está obtendo suces·
so em todas as inciativas rurais que desenvolveu no
Estado.
O conhecimento profundo que, sem falsa modéstia, temos das possibilidades agropecuárias do Paraná, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro nos permite
assegurar que plantar e criar aqui é, sob qualquer
aspecto empresarial que se analise, um excelente negócio.
Plantar e criar no Rio, afinal, passou a ser um
bom negÓcio, ainda melhor agora, quando dispomos de técnicas modernas, de insumos maravilhosos, da elicient~ assistência dos homens da EMATER, a cuja dedicação rendemos nossa homenagem
e manifestamos nossa gratidão.
Meus senhores, o Rio de Janeiro jâ foi um celeiro, uma das mais ricas searas desse imenso e nunca
suficientemente amado País. E se o foi, era porque
sempre existiram condições para tanto, pois o solo
pode estar gasto mas é o ,mesmo, a topografia é a de
todos os tempos, o clima não mudou.
a que, então, causou a derrocada da produção
rural fluminense? Por que nossas crianças já não
têm a oportunidade de aprender na escola que o
Município que mais produz café no Brasil é o fluminense Itaperuna? Por que não somos mais exportadores de laranjas? Por que importamos feijão?
Sabemos, por exemplo, que o Rio deixou de cultivar café a partir dos anos 40 como conseqüência
das secas que assolaram o norte do Estado e das facilidades criadas pela abertura do norte paranaense,
com suas terras virgens de extrema fertilidade e baixo custo~
No entanto, também sabemos que as sucessivas
geadas e a ferrugem fizeram com que, a partir dos
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anos 70, o café empreendesse de volta o caminho
que seguiu ao trocar o Rio, Minas, Espírito Santo e
São Paulo pelo Paraná.
Infelizmente, os homens públicos fluminenses, as
nossas autoridades igualaram-se a nós, agricultores,
na falta' de percepção deste fato e da importância
que teria para a economia do Rio a retomada dos
plantios de café, do aproveitamento dessa vocação
natural.
Tanto ê assim, que, na segunda metade dos anos
70 até 1980/81, o IBC destinou ao Rio volume de financiamênto suficiente para o plantio de 28 milhões
de covas, dos quais foram absorvidos apenas os recursos que financiaram 8 milhões e 69 mil pés.
Foi um grande erro que então cometemos.
Faltou-nos visão, faltou-nos garra, faltou-nos então
muita coisa de que agora nos penitenciamos. Pecamos por omissão mas estamos arrependidos. Arrependidos e convencidos de que não temos tempo a
perder para a correção do erro.
Por sorte, sabemos<agora não apenas o que fazer,
mas também o como·'fazer. O que fazer é voltar a
plantar e a criar. O como fazer é uma convocação à
sensibilidade, à responsabilidade de todos aqueles
que de alguma forma podem contribuir para a correção dó erro passado.
Aqui; neste instante, damos início a essa convocação. Vamos abrir o livro de chamada e convocar
para essa tarefa todos os nossos grandes cafeicultores do passado. Vamos convocá-los para lhes pedir
que nos.inspirem, nos orientem, nos apóiem, dêem
ao Rio ainda mais do muito que já deram.
Chamemos o Manoel Unhares Coutinho, convoquemos Filhinho Cruz, apelemos para Miguel Venâncio, invoquemos Henrique Jardim, José Bento,
Napoleão Evangelista e Ferreira Paz, todos queridos ausentes, toda essa gente de fibra e de brio dc
cujas luzes estamos precisados. Busquemos, nos
exemplos de trabalho e de empenho pessoal de José
Martins dos Santos e de Cleveland Peçanha, a coragem que nos legaram os dois maiores plantadores de
café do Estado do, Rio de Janeiro.
Meus senhores, o Rio de Janeiro já chegou a produzir cinco milhões de sacas de café. Esse Estado
que os senhores vêem hoje importando um milhão
de sacas para completar o seu consumo anual já foi
um grande produtor de café. Apenas um M unicipio,
Itaperuna, já produziu sozinho todo esse café que
agora nos tornaria auto-suficientes.
Se assim foi no passado, é porque essa é uma vocação do Rio. Produzir café, é vocação fluminense.
M ais do que uma vocação, é uma excelente opção
para a maioria dos seus Municípios. Aproveitar essa
opção é uma imposição dos problemas econômicos
e sociais qije hoje enfrentamos.
Por força dessa vocação é que escolhemos o plimtío de
café como prioritário na cruzada pela redenção da economia fluminense que ora estamos começando a empreender. E, com o café, seu complemento natural: o
açúcar.
Acresce que a cultura de café é egoísta. Plantar café
em consórcio com milho e feijão, por exemplo, tem demonstrado ser perfeitamente viável. E mais: o próprio
sistema de produção de café propicia o florescimento das
culturas de subsistência à margem dos cafezais.
Por todos esses beneficios é que se destaca a importância dessa iniciativa da Prefeitura Municipal de Campos,
de nos acolher como anfitriã desse encontro, de modo,
que possamos testemunhar o lançamento da sua iniciativa quc visa à distribuição gratuita de 5 milhões de mudas
de café.
Sabemos nós que, mesmo num Estado de agropecuária debilitada como é o nosso, cinco milhões de pés

Quarta-feira 5

16015

de café não representam muita coisa em termos de reflexo na produção cafeeira. Na melhor das hipóteses, representam um acréscimo na produção de aproximadamente
60 mil sacas.
Ê claro que só isso já representaria um acréscimo de
uns 30% na nossa atual produção. Mas sua importância
é muito maior quando essas mudas são consideradas
como símbOlo de que retomamos a marcha, que já começamos a fazer alguma coisa de concreta em defesa da
economia rural fluminense.
Muito m:;tis teremos dc fazer daqui prá frente. Só para
chegarmos à auto-suficiência precisamos plantar 100 milhões de pés, que gerarão mais de II mil empregos diretos. E isso dá a medida da importáncia desse pomar de 5
milhõcs de mudas que agora estamos iniciando.
A experiência nos ensina que um homem pode cuidar
de 9 mil pés de café, que ocupam, 4,8 hectares, ou um alqueire. A partir desse dado, podemos concluir que o início da recuperação do parque cafeeiro fluminense gerará
cerca de 550 novas oportunidades de trabalho permanente.
M as essa não é a única contribuição que a municipalidade campista está dando para a concrctização dos nossos objetivos. A implantação da sua Secretaria Municipal da Agricultura é um exemplo que, se seguido, muitos
frutos haverá de dar. Porque, meus senhores, estamos
convencidos de que o homem do campo está interessado
em produzir. Ele vê que há futuro em se produzir alimentos para abastecer esse mercado gigantesco que é o nosso; efe sabe das suas possibilidades para produzir e quer
produzir.
a que falta a esse homem não é nem garra, nem motivação, nem capacidade de trabalho, o que lhe falta é
apoio, é assistência. Às vezes, ê um trator; outras, um caminhão que utilizará por algumas horas, apenas. Outras
vezes mais, o que lhe falta é orientação.
Se realmente o que lhes falta é uma assistência nesse
nível, quem melhor do que a Prefeitura para ajudá-los?
Não será, çertamente, o burocrata aboletado em algum
escritório com ar condicionado, na capital do Estado ou
em Brasília.
O que falta para que esse homem cumpra integralmente o seu papel de produtor, de gerador de empregos, de
alimentos, de riquezas, o que realmente falta a esse homem são coisas tão simples, que podem ser perfeitamente providenciadas pela Prefeitura do seu Municipio.
Estamos plenamente convencidos de que na municipalização da assistência ao homem do campo, na municipalização cio apoio direto de que ele neccssita está uma
das saídas para a crise que a economia rural fluminense e
a própria economia brasileira enfrentam.
Meus senhores, aqui reunidos, vamos dar o Grito do
Rio. Pelas nossas vozes e por nossas ações, o Brasil haverá de descobrir que, com apoio oficial, se ele vier, ou com
nossos próprios recursos municipais, se necessário, vamos fazer alguma coisa pela rendenção deste estado.
Mãos à obra."

o SR, ST1!:LIO DIAS (PDS - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reclamam com Justa razão os cirurgiões-dentistas prestadores,
,de serviços aos 'órgã'opúblicos e regidos pela Consoli·iIaçflo das Leis do Trabalho, em face dos obstáculos que
encontram para participar de cursos, congressos e simpósios onde possam adquirir maiores conhecimentos,
atualizando-se com novas técnicas e aperfeiçoamentos
em sua área profissional.
A Odontologia, a exemplo de outras ciências biológicas, tem tido dinâmica evolução que deixa obsoletos velhos métodos. E o profissional que não a acompanha
acaba perdendo valioso terreno na competitividade com
colegas que têm meios para prosseguir estudando e participando de eursos que o mantenham sempre atualizado.
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Sobre essa questão recebo apelo do Presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Secção do Espírito
Santo, Dr, Adão Rosalém, traduzindo a reivindicação
da classe, cuja maior preocupação é oferecer serviços da
melhor qualidade à população.
Inteiramente solidário com o pleito, dirijo-me desta
tribuna ao Governador do Espírito Santo, Gérson Camata, pani que, no âmbito estadual, sejam adotadas medidas facultando o cirurgião-dentista contratado em regime celetista a participar de congressos científicos, seminários ou simpósios pertinentes à sua atividade profissional, relevando suas faltas ao serviço nessas ocasiões.
Ao mesmo tempo, iremos elaborar projeto de lei introduzindo na legislação da CLT preceito que incorpore a
citada reivindicação de forma efetiva e que contemple
tambêm outras categorias profissionais enquadradas na
mesma situação.

o SR. IUCARDO RIBEIRO (PTB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Previdência Social tem por objetivo, desde a sua fundação, prover o bem-estar do trabalhador brasileiro,
proporcionando aos contribuintes atendimento médicohospitalar na sua fase produtiva e garantindo-lhes, atra·
vés da aposentadoria, uma velhice tranqüila e a sobrevivência dos seus dependentes, no caso de falecimento do
segurado.
Parece, no entanto, ser destino do sistema previdenciário não preencher qualquer desses requisitos a contento: O atendimento médico-hospitalar é deficiente, o valor
da aposentadoria, na quase totalidade dos casos, não é
capaz de garantir um padrão de vida digno, e o trabalhador brasileiro paga, hoje em dia, uma contribuição elevada para o serviço precário que lhe é prestado.
Quando o ex-Ministro Hélio Beltrão, com seu reconhecido talento para desburocratizar sistemas complexos, decidiu entregar a Pasta da Previdência Social, um
ano atrás, assegurando que, sem maiores recursos não
seria possível cobrir o déficit da Previdência, que naquela época já somava os 420 bilhões de cruzeiros, a Nação
percebeu, com apreensão, que havia poucas possibilida.
des de que o problema fosse solucionado. a curto prazo.
E, a despeito das afirmações otimistas feitas pelo seu
súcessor, o atual Ministro Jarbas Passarinho, quando assumiu a pasta, percebemos, um ano depois, que a situação continua ca6tica: o atendimento médicohospitalar é cada vez mais precário, com os hospitais reclamando do convênio e deixando o sistema, afirmando
que os reajustes fixados pela Previdência para atendimento dos segurados são insuficientes; e o rombo da Previdência era estimado, em principio de outubro, em
2.635 trilhões de cruzeiros.
A divida é de tal forma volumosa que o próprio Ministro reconhece a dificuldade em precisá-la: as contas mudam de um dia para outro. E mesmo a promessa do Presidente Figueiredo de desembolsar 2.145 trilhões de cruzeiros para a Previdência revela-se incapaz de zerar o déficit do sistema.
Em meio a tamanha óalbúrdia, o Ministro critica o
achatamento salarial, que lhe retirou polpudas contribuições provenientes da masssa trabalhadora, e põe-se a
procurar novas fontes de recursos capazes de equilibrar
as finanças previdenciárias.
.
Enquanto isso, prevalece a desordem e o mal atendimento da previdência social, que parece serem crônicos
desde 1923, quando o sistema foi fundado. Foi elevada
- excessivamente - a contribuição mensal do trabalhador, e a assistência médico-hospitalar pro-ssegue cada vez
pior, com progressiva queda na qualidade do atendimento.
A qucstãlJ do seguro social no Brasil é especialmente
complexa e exige uma solução não apenas em termos de
maiores recursos, mas de caráter estrutural.
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Não ê possivel que o trabalhador brasileiro, que sofreu achatamentos salariais nos últimos anos, que mais
do que qualquer outro cidadão convive com uma inflação brutal, cáustica aos seus planos de economia, e
aparentemente incontrolável, tenha ainda que padecer
com a precariedade do sistema previdenciário, incapaz
de lhe proporcionar um bom atendimento em caso de enfermidade e uma velhice tranqüila através de uma aposentadoria compatível com a dignidade humana.
Não é possível, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o
trabalhador brasileiro, de cujo salário já insuficiente é
descontada uma parcela compulsória a favor da Previdéncia Social, continue pagando pelos erros da má administração pública, principalmente quando estes erros incidem sobre a prestação de serviços obrigatórios.
Constrangido à situação de um pedinte, em imensas filas, para ao final delas constatar sempre a falta de material humano e hospitalar, o trabalhador brasileiro atingido pcla enfermidade, no momcnto em que se encontra
mais carente da assistência do Estado é, então, decepcionado, ao avaliar a instituição para a qual sempre contribuiu, experimentando a sensação de ter sido então usurpado, no sacrifício feito para suas permanentes contribuições, contribuições que reprcscntam o suor de seu
rosto e a diminuição de seu pão de cada dia.
a trabalhador, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é quem
paga pelos erros de pessoas que, certamente, nunca deixaram de ser bem atendidas em idêntica situação, quer
pelo prestígio pessoal junto às entidades previdenciárias,
quer pejo fato de não as necessitar e é isso que lhes alimenta a insensibilidade diante do mal atendimento dado
ao nosso trabalhador.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao lado desses
trabalhadores, quero deixar aqui o meu protesto contra
essa situáéão calamitosa c injusta que, à margem da jus.
tiça, insiste numa posição insustentável e anticristã para
com os menos favorecidos em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
A SR' IRMA PASSONI (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a convite do Bispo de Tocantinópolis, D. Aloísio
Hilário, visitei a região do Bico do Papagaio entre os
dias 28 de novembro e 19 de dezembro. a objetivo da visita era testemunhar In loco os efeitos da luta pela terra e
da violência no campo.
Além desta Deputada, participaram da. visita os Deputados José Genoino Neto, Ademir Andrade, Jacques
D'arnellas e Sérgio Cruz. Estiveram ainda na região os
bispos de Porto Nacional, D. Celso Pereira; de Goiás
Velho, D. Tomás Balduíno; de Cristalândia, D. Jayme
Shultz; e de Miracema do Norte, D. Jayme Collins.
Participaram também da comitiva dois Deputados ao
Parlamento Europeu: Wi1Iy Kruijpers, da Volksunie,
belga, e À nthony Simpsom, do Partido Conservador, inglês. Ademais de inúmeros agentes pastorais, padres, religiosos, jornalistas {militantes.
A iniciativa visava a mostrar a violência com que é tratado o problema da terra na região, o que desmel)te de
forma cabal a exposição feita aqui, nesta Casa, pelo General Danilo Venturini e revela a aberta cumplicidade da
polícia do Governador Iris Rezende com a grilagem e o
jaguncismo.
Até onde pude acompanhá-la, a comitiva percorreu o
seguinte rotciro: Imperatriz, Sítio Novo, Itaguatins, Morada Nova, Axixá, Sumaúma, Canário e Sampaio.
Em Imperatriz recebemos um informe geral sobre a situação na região e o testemunho de representantes de
vários póvoados, além das boas-vindas do bispo local. a
informe princiapl devia ser dado pelo Padre Josimo Ta·
vares, que teve de ser substituído, pois fora preso naquele mesmo dia pela PM de Goiás, por ordem do Juiz de
Itaguatins. Mas o zelo repressivo da polícia contra a
Igreja não se limitou a essa prisão. Nesse mesmo dia fo-
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ram presos a agente pastoral Lurdes Lúcia Goe, a irmã
Nicole Cuomo e o agente pastoral Adilar. Os dois últimos foram liberados no mesmo dia e os dois primeiros
permaneceram presos até ontem.
Essa onda repressiva contra a Igreja e contra outros
setores empenhados na luta dos trabalhadores rurais
deve ser interpretada como uma resposta do Sr. Secretário da Scgurança Pública de Goiás, Deputado José
Freire, à carta assinada por 16 bispos da Regional
Centro-Oeste da CNBB, divulgada semana passada e registrada por mim aqui, nesta Casa.
A carta dos bispos, numa linguagem serena mas prccisa, enumera vários casos de violência ocorrida no campo
nos últimos três meses. Essa violência pode ser resumida
nos seguintes termos: 7 posseiros c dirigentes sindicais
assassinados; 2 fazendeiros assassinados; 80 casas queimadas: 600 pcssoas despejadas; dezenas de lavradores espancados e torturados; eentenas de famílias ameaçadas
de despejo e morte.
Voltando ao roteiro acima anunciado. informo que,
em primeiro lugar, visitamos a localidade de Sítio Novo,
onde mantivemos uma longa conversa com vários grupos de lavradores, na igrcja local. As conversas versaram
sobre o sofrimento e as constantes ameaças e violência
contra os lavradores.
De Sítio Novo seguimos para Itaguatins, com o objetivo de nos entrevistarmos com o juiz local sobre a situação dos presos: Padre Josimo Tavares, Lourdes Lucia
Goe e os lavradores Antonio Belchior do Nascimento,
José Peteira de Souza, Cícero Feitosa e Cesário Araújo
da Gama, presos desde o dia 11 de novembro último.
Aí tivemos a ocasião de testar o zclo do Sr. Juiz. Em
primeiro lugar, negou-se terminantemente a nos receber
antes do expediente. Em todo caso, depois de muita pressão, aceitou nos receber, com rigor suíço, às 13 horas.
Explicou-nos então que os quatro posseiros presos, o
Padre Josimo Tavares e Lourdes Lucia Goe tinham sido
transferidos para Araguaína, 250 quilômetros ao sul de
Itaguatins. Segundo ele porque a cadeia de Itaguatins
não dispunha das necessárias comodidades para ·os presos.
Com relação ao aspecto legal da situação, afirmou que
os posseiros estavam presos sob a suspeita de terem assassinado um casal de fazendeiros, acima mencionados,
enquanto o Padre losimo Tavares e Loudes Lucia Goe
foram detidos sob a suspeita de estimularem a violência.
O zelo do Sr. Juiz em punir os lavradores contrasta com
a impunidade oferecida a grandes fazendeiros, grileiros e
jagunços. Tanto é assim que, nas sete mortcs de lavradorcs ocorridas nos últimos três meses em Goiás, não se
fala dc nenhuma prisão, embora os assassinos não sejam
exatamente anônimos.

A título de ilustração, posso citar o caso ocorrido em
Porto N aciona] a I. de setembro de 1984, quando o jovem Bartolomeu Coelho, de 17 anos de idade foi assassinado e seu pai gravemente ferido. O chefe do bando assassino se chama Wagner Maia Leite, é ex-Juiz de Direito, e sua família teve a honra de receber a visita do Secretário da Segurança Pública, José Freire, logo depois do
massacre, o que se parece muito com um apoio moral.
Depois da entrevista com o Juiz de Itaguatins, seguimos para Morada Nova, onde a comitiva foi calorosamente recebida pelos moradores do povoado, que nos
ofereceram um almoço comunitário, feito em várias
sas, no qual se podia sentir todo o esforço e a esperança
de uma comunidade necessitada de solidariedade e todo
o humanismo de um povo forjado no sofrimento.

ca-

Daí seguimos para Axixá, pequena cidade que, não
obstante o clima de terror instalado pelas diferentes políticas e pelo GETAT, foi às ruas nos receber. Mais de
duas mil pessoas se reuniram na praça central para ouvirem a palavra dos bispos e Deputados ali presentes e
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para manifestarem sua esperança de que finalmente a
justiça se estabeleça.
De Axixá seguimos para Sumaúma. belo povoado às
margens do Tocantins. Lá nos reunimos mais vez com
trabalhadores rurais e recebemos o testemunho da violência que são vítimas.
No outro dia pela manhã, partimos para o expovoado de Canário. Digo ex porque ele não existe mais.
Restou apenas o carvão e a cinza, testemunhos mudos da
brutalidade dos grileiros, da política e dos governantes.
Posso informar que os Deputados europeus ficaram vivamente impressionados. Wil1y Krujpers afirmou que
aquilo lembrava muito os povoados europeus eliminados durante a Segunda Guerra Mundial. D. Tomas Balduíno lembrou-se de Canudos.
Depois desse testemunho aterrador, 33 casas queimadas, todo um povoado destruído e considerando ainda
que os jagunços contaram com o apoio da polícia e a supervisão do grileiro, cabe a pergunta: o Padre Josimo
Tavares e a agente pastoral Lourdes Lucia Goe realmente incentivaram a violência? Seria necessário alguém,
diante desse quadro, incentivar a violência? Como se explica que o Juiz da Comarca não tenha conhecimento
dessa tragédia? Quem de V. Ex' assistiria de braços cruzados à queima de sua própria casa?
A minha conclusão eu já tirei: as autoridades que
mandam prender padres e convivem com grileiros são hipócritas e cínicas; o Sr. Iris Rezende, como Governador
do Estado de Goiás, é cúmplice dessas barbaridades; e o
GETAT não é uma agência fundiária, é uma força para
policial a serviço da grilagem e da violência, por mais
que o Sr. General Danilo Venturini sc esmere em nos
apresentar uma situação idílica no campo brasileiro.
Finalmente, dirigimo-nos ao povoado de Sampaio, no
Município de São Scbastião do Tocantins. Era sábado,
l' de dezembro. O Prefeito local, apoiado pelo Exército e
pelo GETAT, foi acometido de uma súbita operosidade.
O local onde devíamos realizar a concentração começou li ser revirado por tratores do G ETAT, segundo
alguns para a construção de uma praça em homenagem
ao Deputado Siqueira Campos, nosso colega.. Outros,
mais irônicos, diziam que o GETAT estava procurando
petróleo.
O Exército realizava simultaneamente uma operação
ACISO. Nossa comitiva foi procurada por um lavrador,
que nos informou que fora preso por um soldado do
Exército na noite anterior: o referido soldado lhe pedira
documentos, tiraram-lhe os únicos três mil cruzeiros que
tinha no bolso c o levaram à sua casa. Ali, sob a mira de
uma arma de fogo, tiraram do leito uma prima do declarante e saíram com a dita mulher para a mata, com a evidente intenção de violá-Ia.
Levamos o fato ao conhecimento do tenente do Exército responsável pela operação. Informo que o tenente
nos recebeu com correção e prometeu apurar a denúncia.
No fim da tarde, fomos informados de que o soldado faltoso fora identificado c que seria processado na forma
do RDE.
Quanto à segurança do lavrador que ousou fazer a denúncia, aguardo maiores informações.
Este é em síntese o meu informe sobre cssa viagem ao
Bico do Papagaio.

o SR, CELSO PEÇANHA (PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
extremamente grave a situação do ensino em nosso País,
e tal gravidade não vem sendo percebida com clareza, a
não ser por alguns poucos técnicos do setor, profissionais que têm sabido encarar, em sua exata medida, as
conseqilências nefastas ao desenvolvimento da Nação
que a atual política acarretará.
Primeiramente porque privilegiou-se, nos últimos
quinze anos, a privatização do ensino subsidiado,
abandonou-se quase que por completo a necessária ex-
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pansão do ensino primário e médio em favor do ensino
de terceiro grau.
O engano básico dessa política é evidente, se cotejarmos a realidade educacional de hoje com as necessidades
de um país em desenvolvimento. No atual quádro da economia, sentimos que o Brasil necessita demais técnicos, podendo abrir mão de bacharéis predominantemente dcsprcparados para o exercício profissional responsável e produtivo. Ademais, enquanto despendemos vultosissimas quantias para a manutenção de uma grande
massa de universitários, estamos a assistir à degeneração

da qualidade do ensino primário, este, sim, de primordial significação para o cidadão.
Não adianta recordarmos a experiência do
MOBRAL, já que esta frustou-se em seus objetivos por
encarnar como mais importante a alfabetização de adultos que a formação de nossas crianças.
Se encararmos a composição social brasileira de hoje,
com sua predominância de jovens, se atentarmos para os
malefícios causados à sociedade pela crise e~onômica
que llie tem distorcido os princípios morais, se verificarmos que a violência urbana reside na precariedade dos
sistemas de vida das classes mais inferiores e, portanto,
mais vulneráveis à l1uidificação dos valores, então poderemos todos concordar em que nada supera a influência
da escola primária e secundária sobretudo a Escola Técnica na formação da cultura e na moldagem da personalidade da criança e do jovem. Até mesmo porque supre eventuais deficiências da família como elemento de consolidação de uma personalidade íntcgra.
Em recente participação no simpósio "O momento
brasileiro e a educação", realizado na Universidade Federal Fluminense, a professora Vanilda Paiva lembrou
que, na verdade o antigo ensino primário - ou as quatro
primeiras séries do primeiro grau - passou por uma expansão acclerada nas décadas de 40 e 50, atingindo um
aumento de 55%; nos anos 60, o aumento da matrícula
nessas séries foi de 47%, índice que baixou para 25% na
década de 1970. Nesse último período, a oferta de vagas
no ensino universitário cresceu mais de 200%, no segundo grau cresceu 160% e nas últimas quatro séries do primeiro grau, ou seja, no antigo ginásio, verificou-se uma
expansão de cerca de 100%; já que a matrícula nas séries
iniciais do primeiro grau sofreu uma expansão de apenas
25%, pode-se prever o aumento dos índices dc analfabetismo em nosso País.
O que se constata diante de dados como esses, insuspeitos, por serem provenientes de análises séria e respon·
sável, é o fato de que estamos praticando uma política
diametralmente oposta à que seria necessária em face das
peculiaridades da Nação; embora notemos algum pro. gresso no setor educacional, este se refere à especiali·
zação universitária em algumas instituições, não se podendo tomar o setor de ensino de terceiro grau como um
todo a apresentar resultados de monta.
Dom Lucas Moreira Neves, Secretário da Sagrada
Congregação para os Bispos, em recente artigo no Jornal
do Brasil, analisa a importância da canonização do Irmão Miguel Febres Cordero, um religioso equatoriano
que dedicou sua vida à educação, alfabetizando, instruindo, educando gerações e gerações de meninos e adolescentes. Aponta Dom Lucas que São Miguel Febres
Cordero é filho exemplo da América Latina, atormentado continente que tem merecido a atenção de um semnÚmero de pensadores que, embora discordando em alguns aspectos de seus estudos, concordam em alguns
pontos relevantes:
I' - a América Latina possui reservas de toda ordem
que fazem dela o "continente da esperança";
2' - encontra-se hoje acorrentada a gravissimos
problemas que se costumam descrever com maior ou menor felicidade, em termos de subdesenvolvimento, dependência, colonialismo externo e interno, injustiça e desigualdade;
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3' - é necessário que se rompa o círculo vicioso que
encurmla imensas massas populares em todos os nossos
países: pobreza, fome, doença, descmprego, pobrcza etc.
Para a solução desse quadro adverso que entrava o
progresso continental, aponta Dom Lucas a necessidade
de Se realizar o que denominou a ~~revolução do livro",
ou seja, um imenso esforço conjunto para direcionar a educação no rumo necessário, apontado diferentemente
pelos países latino-americanos segundo suas peculiaridades, para que uma população mais preparada intelectual
e moralmente possa beneficiar-se do progresso por ela
mesma criado.
Para isso não deveremos esperar unicamente a ação do
Estado, já que este se tem mostrado impotente para conferir vigor à política necessária, ou - o que se revela ainda pior - não tem conferido a essa necessidade a prioridade evidente em toda e qualquer análise.
Está claro que a ignorância e a falta de cultura são fatores determinantes do subdesenvolvimento e da marginalização, peculiaridades que despojam o ser humano de
sua dignidade, expondo-o a incontáveis constrangimentos.
Cumpre, pois, que se planeje responsavelmente a política educacional brasileira, com ênfase ao ensino de primeiro grau e à alfabetização da totalidade de nossas
crianças, podendo-se esperar que, para isso, contribuirão
os diversos segmentos da sociedade e suas entidades representativas, tais. como as Igrejas, os meios de comunicação, os clu bes de serviços, os órgãos governamentais,
em um verdadeiro mutirão que tenha o dom de apartar
de nosso convívio a ignorância e o despreparo.
Não se espere que tal tarefa possa ser realizada sem
pesados investimentos governamentais, já que exigirá a
aplicação de recursos em larga escala; entretanto, poderemos estar seguros de que tais recursos reverterão em
benefício da socicdade como um todo, através do progresso que fatalme~te advirá de um tal esforço.
Será este um dos desafios mais importantes para a
próxima administração federal brasileira, que poderá,
em o enfrentando, ser reconhecida pela posteridade
como a que deu origem a uma verdadeira revolução
pacífica pelo progresso através da educação.

o SR, FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Prcsidcnte, Srs. Depu.tados, leio na Folha de S. Paulo, edição do dia 24 deste
mês de novembro, à página 18, no "Noticiário Geral",
um informe sob o título "Acordo Prevê Iluminação na
Periferia'" que merece registro especial.

Com o objetivo de levar luz e força para as favelas e
residências das comunidades da Grande São Paulo ainda
não servidas por esse benefício, o Governo do Estado de
São Paulo, atravês da Eletropaulo, assinou, no dia 17
deste mês de novembro, convênio de 57 milhões de dólares com o Banco Mundial. Esse convênio é parte de um
projeto que prevê o investimento, nessas áreas, no próximo ano, de 216 milhões de dólares. Trata-se da continuação da execução do progrma Pró-Luz, que foi lançado em outubro próximo passado.
Ao assinar o convênio em nome do Governo de São
'Paulo, Sr. Presidente, o Vice-Presidente Executivo da Eletropaulo, Eng' Sérgio Motta, ressaltou que esse esforço
Icvará luz e força para cerca de dois milhões c meio de
pessoas de baixa renda na periferia da Grande São Paulo, o que, por si só, identifica o aito caráter social do investimento.
Vale lembrar aqui que a Administração do Governador Franco Montoro continua fiel às suas promessas de
campanha, pois as áreas a serem atingidas pela comodidade da energia elétrica nunca experimentaram, em nenhum dos Governos anteriores, investimentos desse tipo.
Ao registrar esse auspicioso fato, não posso deixar de
me referir, de modo especial, à exponencial figura do
Presidente dc todas as empresas eoergéticas em nosso Estado, o eminente Professor José Goldemberg, que é, sem
dúvida alguma, o inspirad·or de medidas como essa.
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Competente sob todos os títulos, extremamente dedicado à causa popular, às quais tcm devotado não só seu saber científico, como seu carisma pessoal, esse grande
cientista paulista, de fama nacional c internacional, tem
demonstrado no sctor da Administração Estadual, onde
serve, qualidades tais, que o alçam naturalmente para o
,cenário da política nacional, impondo.se como nome im'prescindível a ser considerado pela próxima administràção federal chefiada pelo Dr. Tancredo Neves.
Aplaudindo calorasamentc a iniciativa do setor energético do Governo Franco Montoro, cumprimento todos aqueles que, de todas as formas, estão levando adiante o programa Pró-Luz, que visa a levar energia elétrica para todo o Estado de São Paulo, mas especial c
prioritariamente às periferias urbanas.
Era o que tinha para dizer.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há
certas injustiças no serviço público que merecem o mais
atento exame das autoridades do Executivo encarregadas das funções de planejamento burocrático e da missão
de velar pela coerência da legislação, garantindo, convenientemente, aos servidores algumas vantagens elementares, baseadas principalmente nos prcssupostos da insonomia salarial, que tem assento na própria Constituição.
Quando a legislação trabalhista estabelece, como piso
salarial, uma importância capaz de garantir a subsistência do trabalhador, estatuindo, para isso, o salário mínimo, lança o pressuposto de que, aquém desse piso, se
torna impossível a sobrcvivência do indivíduo.
Diante disso, não há como admitir que a União permita que os seus servidores, em atividade ou aposentados,
possam receber menos do que a paga considerada mínima.
Estas considerações vêm a propósito de oficio endereçado ao Ministro José Carlos Soares Freire, DiretorGeral do DASP, pela Associação dos Aposentados do
Estado do Pará, solicitando seus bons oficios no sentido
de atentar à execução das revisões dos proventos dos aposentados por invalidez, amparados pela Lei n9
1.050/50 e, no que tange às pensõcs, protegidos pela Instrução Normativa do DASP n9 107, de 1979.
Ressalta-se, no documento, a boa vontade de S. Ex'
no que tange ao restabelecimento da aplicação do art.
184, da Lei n9 1.711, de 1952, para, no entanto, estranhar
o Oficio-Circular DASP n9 43, de 22 de novembro de
1982, estabelecendo proventos de noventa por cento do
salário mínimo para os aposentados eom 30 anos de serviço ou invalidados em conseqüência de doenças não
previstas em lei ou em decorrêneia da compulsória.
"Não entendemos - diz o oficio - porque o
funcionário, ao ingressar no Serviço Público, quando a lei lhe assegura a percepção de um salário míni-'
mo" venha, aos 34 anos de serviço, a perceber aquém dessa paga inicial, numa inconcebível revogação dos direitos sociais. Não compreendemos
porque, percebendo noventa por cento do salário
mínimo, terão, no caso dos trabalhista, de contribuir para a Previdência Social sobre um salário

mínimo."
Trata-se, evidentemente, de uma anomalia. Por isso,
fazemos veemente apelo ao Ministro Diretor-Geral do
DASP, no sentido de que procure atender ao pleito dos
aposentados, sanando essa injustiça salarial.
Aproveito a oportunidade p~ra abordar outro tema.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo apresentar as
minhas congratulações ao pro Jair Benardino, que recebeu, em Belém, o título de "Lojista'do Ano", em uma cerimônia presidida pelo Governador do Estado.
Como o pronunciamento do Dr. Jair Bernardino naquela solenidade é dos mais expressivos em termos da
defesa do empresariado amazônico, pedimos sua inscrição nos Anais desta Casa.
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(PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR;)

Bernardino: a participação
do empresário na comunidade

Em seu discurso de agradecimento pelo título rccebido ontém, o empresário Jair Bernardino de Souza defendeu a participação política do empresário
na comunidade, política que entretanto não cxige
integração partidária, "porém, nada há em oposto
que assim o seja", ressaltou. Ele conclamou também
seus companheiros empresários para unircm esforços, "de modo resoluto", no sentido de que possam assumir parte substancial das rédeas do processo de transformação do Estado. Considerou ainda a
.homenagem "imerecida", mas dividiu-a com todoS
os funcionários do Grupo Belauto, formado por 18
empresas, que atuam nos mais diversos ramos de a-

tividade. Segue, na íntegra, o discurso:
Acolho com humildade a homenagem que me.é
nesta noite prestada pelo Clube de Diretores Lojis-'
tas dc Belém, cujos intcgrantcs me outorgaram o imerecido título de "Lojista do Ano" de 1984.
Por dcvcr de justiça e com muita alegria para
mim, compartilho esse honroso prêmio cedelista
com todos os 3.100 colaboradores que comigo compõem, em todos os níveis de atividades, das mais humildes às mais destacadas, o Grupo Empresarial Belauto, já que somos (e nos ufanamos de assim nos
constituirmos) uma equipe de trabalho solidária,
responsável e dinâmica. A comunidade Belauto é
hoje formada por cerca de 15.000 pcssoas.
Chegado a Belém em outubro de 1974, assumi,
juntamente com meu então sócio José William Pe;
reira Ervilha, o controle acionário total da sociedade Belauto - Belém Automóveis S/A, que exibia eficiente organização e ensejava amplas perspectivas
de crescimento no mercado local de revenda de veí·
cuIas e peças, bem como no de prestação de serviços, no qual ambos já atuávamos no Estado dc
Goiás.
Essa transação foi o marco fecundante de uma
trajetória empresarial que hoje, transcorridos 10 anos, se apresenta através da atividade das 18 empresas que formam o denominado Grupo Belauto, a saber: Empresas com sede em Belém, tendo várias delas dependências em outros Estados: Belém Auto,
móveis S/A; Locadora Belauto LIda.; Transportes
Belauto LIda.; Belplac - Serviços e Legalizações
LIda.; Administradora Bclauto LIda.; Processamento de Dados Ltda.; Belgráfica - Serviços Gráficos
LIda.; Belauto Motocent.r Ltda.; Belauto Caminhões e Máquinas LIda.; Poliart Publicidade LIda.;
Empresa de Navegação Envira LIda.; Bertilon Servlçbs Especializados Ltda.; e recentemente Ciatur - Empresa de Turismo da Amazônia LIda.; empresa com sede em Tucuruí: Madeira Marupiara
LIda.; empresas com sede em Goiânia: Belcar -;Veículos LIda.; e Belcar - Caminhões e Máquinas
LIda.; cmprcsa com sede em Brasília: Emarki - Engenharia e Marketing Imobiliário LIda.
Ao final de um decênio, eis a Belauto - Belém
Automóveis S/A., a empresa holding do Grupo,
consoante levantamentos apresentados pela revista

"Visão", em sua edição de "Quem é quem na economia' brasileira" de 1983, como a sexta empresa, a

nível nacional, do importante segmento econômico
de "revenda de veículos, peças e similares". E, se analisada somente quanto ao item "revenda de veículos", posiciona-se em primeiro lugar.
Merece relevo, igualmente, o fato de que, nos úl·
timos cinco anos, vcm scndo a Belauto - Belém
Automóveis S/A., sem interrupção, a maior reven·
dedora no território &rasileiro, dc peças Volkswa·
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gen, de acordo com os mapas comparativos elaborados e divulgados pela própria fabricante.
Dias atrás, tive a especial e emocionante oportunidade de participar, como'convidado, da solenidade de inauguração, pelo Exm 9 Sr. Presidente da Rep,íblica, da usina hidtelétrica de Tucuru(, obra de
que participa. desde seu início e para orgulho nosso,
como prestadora de serviços, a Belauto.. ~, todôs sa~
bem os, magnífico empreendimento do,Gov~rno 'Federal, atravêsJeta Eletronórte, a mereêer entusiasma-o
do aplausit de todos os paraenses, já que: ao meu
entender, repres,énta. momento histórico e decisivo
para a accleraçã(f\to processo de crllBeimento~!
nômico do Pará,çp!)l qtarcan\es e ine~itáv,;isctJnse,
qüência~.socjais·~ políticas pjlra J~te Está<4>, ~a e
outras obras, também grandi05as, â1io soment~;1/ôr
~elf vulto, comp/prmcipaJmênte, l1~r ~eu ~ignificado
econÔ1fii.coiÓciaJ;:e~~o'~endo impiàçtadasn~ território p~ra~n~e: etlS eSpecial nO: setor mineralógico,
como o núcl<io ae extração de ferro, ';m Carajás, e as
usinas de 'aluJnjna' e alum/nio em Barcarena.
Porém, peI1Jlitam-mc quc Ihcs confesse, pareceme que nós, paraenses (pois assim também me considero), inclusive muitos empresários, ainda não nos
conscientizamos do verdadeiro signifÍcado desses
grandiosos projetos, assim como dos que deles necessariamente advirào, para a economia deste Esta-

do. O vasto e magnífico horizonte, que, aos poucos,
está sendo mostrado, ainda não foi por nós adequadamente interpretado. "
Assim, nesta especial ocasião faço um chamamento aos homens-de-empresa de Belém, aos meus
,companheiros empresários, para caminharmos juntos, de modo resoluto, para nossa integração no
processo de transformação dt! 'noilso Estado, a fim
de podermos, com denodo,e proficiência, deter, e01
parte substancial, o seu co'mando, sob pena de, se
assim não procedermos, virmos a ser inexpressivos
caudatários em margin,alização que no futuro nos
envergonhará, pois as novas gerações não perdoarão a nossa omissão.
Tenho ouvido, com preocupantc freqüência, a
asseveração de q"e a economia paraense será futuramente dominada por empresários do sul do País,
pelas estatais Qgadas ao Governo Federal e por multinacionais, em decorrência de sua vinculação aos
grandes pràjetos que aqui se implantarão, principalmente com utilização de sistemas legais protecionistas, çomo o dos incentivos fiscais.
Afirmo-lhes que' não há razão para temcr essa
concorrência, que não pode ser evitada, e que poderá ser por nós, empresários paraenses, enfrentada,
desde que nos estruturemos de forma adequada,
para os embates da nova era que ora ~omeça.
Devemos ousar, o que não quer dizer sermos imprudentes e temcrários. Devemos nos atualizar
constantemente, através d~ informações contínuas e
pertinentes, bem como de adaptações técnicas e administrativas célebres, em todos os setores, à medida que elas se apresentem necessárias.
O Grupo Belauto, por exemplo, embora sediado
basicamente no Estado do Pará, já atua em várias unidadcs da Federação, e colima crescente participação nacional. Devo dizer-lhes, e o faço com satisfação, quc a Locadora Bclauto Ltda., é hoje a maior
empresa de locação de veículos e embarcações do
Brasil, c talvez da América do Sul. ~ uma vitoriosa
presença paraense a nível nacional.
Descjo, outrossim, ressaltar um aspecto que, por
sua especial natureza, às vezes é interpretado equivocadamente c mesmo evitado: a participação política do empresário. Asseguro-lhe que essa presença
não somente é recomendável, como se mostra imprcscindívcl. Política no elcvado sentido pode e deve
ser praticada pelo empresário, pois ele é, natural-
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mente, um líder de sua comunidade. Política que,
para ser exercitada devidamente, não exige integração partidária, porém nada há em oposto que assim o seja. O empresário não pode ser politicamente
omisso. E a sua posição de comando do processo de
desenvolvimento econômico e social do Estado somente poderá ser por ele de modo efetivo mantida
se atuar politicamente, quer de forma isolada, em atitudes altivas e coerentes, quer através das entidades que O representam, e que devem ser fortalecidas.
Finalmente, declaro que o objetivo maior da
ação empresarial está na valorização do homem, ao
qual deverá ser mediante procedimentos técnicos e
administrativos recomendáveis, estimulada a absorção de conhecimentos que ensejem a sua constante ascensão profissional e satisfação pessoal
habilitando-o, assim, a servir, com dignidade e competência, a comunidade que integra. Essa dimensão
social da atividade empresarial tem de sempre estar
presente, destacadamente em nossos programas e
projetos.
Agradeço, sensibilizado, as generosas palavras de
saudação do companheiro Luiz Roberto Seixas da
Ponte, ilustre Diretor Social, e de Relações Públicas
do nosso CDL, que é dedicadamente presidido pelo
companheiro Manuel Augusto da Costa Rezende.
Esta noite e esta cerimônia, Senhoras e Senhores,
meus queridos companheiros do Clube de Diretores
Lojistas de Belém, ficará inesquecível para mim.
A todos, obrigado."

o SR. JOSll: CARLOS FAGUNDES (PDS - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais está ameaçada de fechar, em Minas Gerais, se a
Legião Brasileira de Assistência não fizer o reajuste do
convênio que deveria estar ultimado em julho último,
que permitiria a conservação do nivel de atendimento.
Essa advertência foi feita pela Sr! Maria Izabel Marques,
Presidente da APAE, ao explicar que as duzentas e dez
crianças atendidas pela Associação não teriam para onde
ir, resultando do fato conseqüências imprevisiveis.
A APAE funciona em Juiz de Fora há mais de dezesseis anos, devendo sua sobrevivência a um convênio com
a LBA, além da ajuda da Prefeitura e do Estado. Tal
convênio tem o seu valor reajustado nos meses de janeiro
ejulho, mas a norma não foi cumprida no fim do primeiro semestre, levando a apreensão à APAE.
Esclarecendo os problemas da instituição que dirige,
assinalou a D. Maria Izabel Marques:
"O aumento dos nossos funcionários acontece
em maio e novembro. O último reajuste da LBA, de
janeiro, já não foi suficiente para cobrir o aumento
dos funcionârios, mas deu para segurar. Mas o de
julho ainda não veio e não sabemos o que faremos
em novembro. Este problema estâ atingindo a todas'
as APAEs do Brasil e sugeriram que nÓs dispensás-'
semos técnicos e eontratássemos outros com salários menores. Mas isto traria prejuízo para todos, .
já que as crianças sentiriam a etapa de adaptação.
desses funcionários."
Depois de esclarecer a grande dependência em que se
encontram as APAEs da LBA, todas elas precisando de
pessoal especializado para melhor atendimento, salientou:
"São cmqüenta os nossos funcionários, entre assistentes sociais, pediatras, neurologistas, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, dentistas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiÓlogos e serventes. Essa equipe é uma exigência da prÓpria LBA, ligada à Previdência Social. Um dia sem qualquer desses têcnicos, significará a denúncia do convênio, com conseqüências sociais desastrosas."
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Não é possivel que uma obra como a da APAE de Juiz
de Fora, considerada excelente, seja destroida, porque
lhe faltam os recursos federais prometidos. Daí o nosso
apelo à Legião Brasileira de Assistência, no sentido de
que libere os recursos devidos desde julho, acudindo a
APAE em todo o País.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

Esse impressionante depoimento, Sr. Presidente, sintetiza o imenso significado da vida e obra de Mauro Mata
para a cultura brasileira e para as futuras gerações.
Reiteramos, nesta homenagem ao grande poeta, as
condolências à família de Mauro Mata, à sua esposa,
Marly, e a seus tllhos, Roberto, Luciana, Mauricio, Eduardo, Sérgio e Tereza.

o SR. ARNALDO MACIEL (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Pernambuco e o Brasil acabam de perder uma das
maiores personalidades da vida intelectual brasileira, o
poeta, escritor e jornalista Mauro Mata.
Sem dúvida alguma, estabeleceu-se um profundo vazio em nosso mundo cultural, desde que, no dia 22 de novembro último, a doença vencia Mauro Mata, aos 72
anos de idade.
Natural de Recife, Mauro Mata tornou-se um dos
mais importantes nomes da literatura brasileira, autor de
uma obra extensa e de conteúdo rico, que o projetou internacionalmente e o consagrou como membro da Academia Brasileira de Letras.
A obra poética iniciara-se com "Elegias", editado em
1952, no Rio de Janeiro, pelo Jornal de Letras.
Seguiram-se "A Tecelã", "Os Epitáfios", "O Galo e o

o SR. GIÚIA JÚNIOR (PDS - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a esmagadora vitÓria do Presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos da América, nas últimas eleições presidenciais daquele pais, contra seu rival Walter Mondale,
quando obteve 525 votos eleitorais contra apenas 13 do
seu oponente, fato sem similar na história política norteamericana contemporânea (os campeões máximos de todos os tempos lá ainda são George Washington, que obteve todos os 69 votos eleitorais possíveis em 1789, e James Monroe, que, em 1820, obteve 281 votos eleitorais
contra apenas um, de seu opositor John Quincy Adams),
essa significativa vitória permitirá ao antigo artista de cinema e antigo Governador da CalifÓrnia governar a
maior potência do mundo, por mais um período, com
um respaldo popular impressionante.
Embora os Democratas, de Walter Mondale, tenham
perdido significativo terreno com essa derrota espetacular, não foram totalmente desbaratados e já se reagrupam, no sentido de poderem representar seu legitimo papei de Oposição, numa nação essencialmente democrâtica.
É verdade que a retumbante vitória de Reagan lhe garantirá um Governo de maior autoridade, em seu segundo mandato presidencial. Isso, entretanto, não significa
de modo algum que a tarefa que o espera será fâcil de ser
cumprida. Pelo contrário. Por paradoxal que possa parecer, os próximos quatro anos do Presidente Reagan, no
terreno econômico, por exemplo, serão muito mais tormentosos do que os do mandato que ele agora está terminando. Problemas como o desemprego, a inflação, os
déficits interno e externo e o relacionamento com as
nações devedoras do Terceiro Mundo exigirão do Chefe
de Estado norte-americano um tato políticQ quase sobrehumano, que ele aliás tem provado possuir. Acima desses, contudo, dois outros problemas mais preocupantes
já devem estar sob sua atilada mira: o controle dos armamentos nucleares em escala mundial e, intramuros, a reforma fiscal ainda e sempre exigida.
Sobre o controle nuclear, Sr. Presidente, Reagan tem
sido bastante claro, ao afirmar seguidamente que os Estados Unidos e o mundo simplesmente não poderão suportar, por mais uma geração sequer, a ameaça constante da destruição total que há muito tempo é posslvel. E
em sua campanha para a reeleição, que lhe garantiu a avassalante vitória que ainda está sendo comemorada, o
Presidente norte-americano declarou seguidas vezes que
vai concentrar o melhor dos seus esforços numa solução
para esse problema compativel com a dignidade humana.
O que caracterizou, sobretudo, o apoio maciço que
Reagan recebeu em todos os Estados daquela Nação,
Srs. Deputados, menos o Distrito Federal e Minnesota,
foi o renascimento sem precedentes de um patriotismo
sadio e do orgulho nacional, que vinham sendo arranhados paulatinamente, no correr das últimas décadas, com
seguidas derrotas incômodas e até certo ponto incompreensíveis.
Sei muito bem que o nacionalismo é sempre prejudicial, mas o patriotismo não. E aquele povo, que demons·
trou mais uma vez, na semana passada (quando comemorou outra vez o "Dia Nacional de Ação de Graças"
como a sua festa mais longa, mais significativa e mais
bem comemorada), que continua fiel, apesar de todos os
pesares, às suas raízes cristãs' e evangélicas, aquele ex-

Catavento", UCanto ao Meio", e "Antologia Poética'\
extraindo-se destes inúmeros poemas com traduções no
cxterior.
A partir de 1950, após ter lecionado em vários colégios
do Recife, tornou-se, por concurso, catedrático de Geografia do Brasil, no Instituto de Educação de Pernambuco, tendo escrito uma tese sobre o "Cajueiro Nordestino", trabalho mais tarde publicado pelo Ministério da
Educação e Cultura e transformado em filmedocumentário. Deixou também importantes registros sonoros, como "Boletim Sentimental da Guerra do Recife", e gravações para o Museu de Imagem e do Som de
Pernamhuco, para o Museu da Imagem e do Som do Rio
de Janeiro, e para a Biblioteca do Congresso dos Estados
Unidos.
São incontáveis as obras coletivas com trabalhos seus,
da mesma forma como incontáveis foram as condecorações por ele recebidas, nas quais se incluem distinções
do mais alto significado, em Pernambuco e no Brasil inteiro.
Desenvolveu também brilhante carreira como jornalista, iniciando-se na profissão em 1933, no DUrlo da'
Manhi, onde exerceu as funções de repórter, redatorsecretário e redator-chefe. Em 1941, transferiu-se para o
Diário de Pernambuco, onde reformulou o Suplemento
literário, que logo alcançou os Estados da Região e despertou enorme interesse pela poesia e as letras, um incentivo para o surgimento de novos poetas e escritores.
Prestou colaboração a vários jornais do País, como o
Correio da Manhi e o DUrIo de Notkias, ambos do Rio
de Janeiro, além da participação na Rádio Tamandaré,
de 1952 a 1959. Até pouco antes de sua morte, Mauro
Mata continuava a cuidar, com absoluta humildade e
dedicação, do Arquivo Público, cujo acervo era cuidadosamente preservado, por ele e seus auxiliares,
constituindo-se tal empreendimento em uma de suas per- .
manentes preocupações.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a vida de Mauro Mota
simbolizou, acima de tudo, dignidade, retidão, comportamento exemplar, sensibilidade profunda, amor às letras, à poesia, ao ser humano.
Sob consternação geral, expressam-se profundas ma.
nifestações de respeito e admiração por Mauro Mota e
pelo que está a representar sua ausência fisica em nosso
meio. Recolho, por exemplo, a pronunciada por Marcus
Accioly, notável representante da nova geração de poe-·
tas brasileiros: uNôs, poetas, estamos pequenos. A poesia ficou menor com a morte de Mauro. Ele era um irmão mais velho. Um mestre"

traordinário povo continua representando muito para a

manutenção, em escala mundial, dos princípios basilares
da raça humana criada à imagem e semelhança de Deus.
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Por tudo isto, quero, desta tribuna, congratular-me
com o Presidente Ronald Reagan por sua reeleição para
outro mandato presidencial, fazendo votos sinceros por
uma gestão feliz e progressista.
Era o que tinha a dizer.

o SR. MÁRIO ASSAD (PDS - MG. Pronuncia o se-·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nun-·
ca a conciliação nacional esteve tão próxima do País,
desde quando se propôs a candidatura de Aureliano
Chaves, pelo PDS, aplaudida pela Oposição até o momento em que, retirada, surgiu o nome de Tacredo Neves, outro estadista mineiro, para comandar a transição
que nos levará, em breve tempo, à plena e definida res-·
tauração da democracia representativa do Brasil, pela es-.
colha direta do Presidente da República.
Quando estava Aureliano Chavcs no páreo sucessório,
oitenta por cento da opinião pública consignavam-lhe o
seu apoio, simpatia que se transferiu, com a retirada do
seu nome, para Tancredo Neves.
Originário do PMDB, lidador da Oposição há vinte anos, estivemos, durante esse tempo, em campos opostos.
Mas, agora, tratando-se de problema de salvação nacional, colocamos os partidos em segundo plano e em primeiro os interesses do País.
Dizia Milton Campos que "no verdadeiro regime de
liberdade, a opinião pública é a fonte dos poderes e das
deliberações, porque nela se reflete e se condensa o sentimento difuso do povo".
Infelizmente, a cúpula dominante do nosso partido
não estava atendendo ao povo, ao apoiar um candidato
de si mesmo, que orienta sua vida pública pela contemplação da própria personalidade.
Primeiro, o partido rejeitou as prévias, depois as diretas, para transformar-se, depois, em inquisidor dos seus
filiados, negando-se a aceitar o encerramento do ciclo revolucionário. Agora, lembramos Bernardo Vasconcelos:
~'é preciso travar a roda do carro da revolução", tanto
mais quanto teve dois decênios para realizar seus objetivos, palmilhando toda a estrada necess1l.ria, precisando
abandonar seus desvios para ingressar naquela estrada
real que conduz à liberdade total e à plena democracia.
Nesse momento, é preciso fazer justiça ao Presidente
Figueiredo, que, recusando-se a comandar o processo de
escolha do seu sucessor, já revelava o seu desejo de
comportar-se como árbitro da sucessão.
Teria sido, por isso, infiel à sua legenda?
Teríamos nós, ao optarmos pela candidatura Tancredo Neves, sidos infiéis ·ao nosso partido?
J;:videntemente, não. Confúcio já dizia que "o homem
superior é intcligcntemcnte, e não cegamente, fiel", enquanto Marco Aurélio advertia: "tudo muda e tu, também, sofres contínuas mudanças".
Tivemos, na História Política, exemplo de fidelidade
partidária, em Teófilo Otoni, Paulino Soares de Souza, o
sempre Liberal Visconde de Uruguai. Mas quanta gente
mudou de opinião? Os Andradas, conservadores na independência, tornaram-se liberais, restauradores depois
de 7 de abril, novamente liberais. Feijó foi moderado,
fiel a Pedro lI, mais tarde liberal. Por isso dizia Bernardo
Pereira de Vasconcelos:
"Tudo muda no homem e em Jqrno dele, é sua
inteligência está sujeita à lei da mudança."
"Com isso, não justifica a versatilidade, pois é
preciso distinguir entre a abdicação das idéias, sem
motivo, e a sua modificação, por imposição do estado social e do serviço do País" (João Canilo de Oliveira Torres, "História de Minas Gerais", pág. 826).
Continuando, assinala aquele estadista:
..Homem de caráter é aquele que rende culto aos
princípios por amor aos prineipios, e que, por con·
scqUência, quando a experiência mostra que esses
princípios devem ser modificados ou renunciados
em obséquio à verdade, não hesita em sacrificar o

erro."
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"Nobre é o homem mudar - dizia Rui Barbosa mudar procurando os objetivos certos." É a própria sabedoria popular quem ensina: "Errar é humano, persistir
no erro é crime".
O cxemplo da candídatura Milton Campos, bem como
·a de Magalhães Pinn;, ambas ao Governo de Minas, fornecem exemplos também das ocilações em torno de nomes para o pleito governamental daquele estado. D. Helder Câmara nunca foi permanentemente fiel às suas concepções, mudando, naturalmente, com vistas a acertar.
Há, ainda, a respeito da fidelidade partidária, o aspecto juridico a assinalar: o integrante do Colégio representa não o partido, mas o eleitor, ou o Estado, no caso de
escolhido pelas Assembléias. Dele recebeu, no sistema a·
tual, delegações distintas: uma, para as tarefas legislativas; outra para votar no colégio eleitoral. No primeiro
caso, vincula·se seu voto ao partido; no segundo, nunca.
Tanto isso é verdade que a Constituição prevê votações sucessivas no Colégio, se não atingido o quorum
da maioria absoluta, o que implica a mudança de voto,
eliminando a fidelidade partidária. Registra-se, aqui, no
§ 20 do art. 75 da Constituição, a livre opção, impondo-se
o seu exercício.
Criado pela Emenda nO I, de 1984, outorgada por um
triunvirato militar, o Colégio Eleitoral é um colijunto de
eleitores e não um órgão parlamentar. Não integra um
corpo legislativo, mas uma assembléia eleitoral.
Por isso mesmo, ao presidi-lo, a Mesa do Senado não
pode ditar normas, sem nsar o Regimento Comum, para
dirigir os trabalhos. Por isso, não lhe incumbe declarar o
voto infiel. A nulidade tem que ser expressamente declarada na lei e não há, nem na Constituição nem na legislação ordinária, nenhuma lei que exija a fidelidade no
Colégio Eleitoral. Esse Colégio deveria ser presidido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 20
do Decreto-lei nO 1.539, diante da revogação do art. 13
da Lei Complementar nO 15.
Em todos os processos sucessórios da nossa história,
as paixões exacerbadas, as manipulações de bastidores e
até o ódio foram as constantes.
Hoje estes fenômenos se repetem mais violentamente,
e o ódio profundo tem sido uma. constante entre as partes antagônicas. E o desejo da Nação é o de que os protagonistas se contenham na escalada do ódio.
Concluindo, faço um apelo a todos os envolvidos na
sucessão presidencial no sentido de que não laborem
com o ôdio, mas militem com o amor a este País. E como
dizia Vargas: "A violência gera a violência e só o amor
constrói para a eternidade".
Era o que tinha a dizer, Sr. P..residente.

O SR. JOst MENDONÇA DE MORAIS (PMDBMG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, há muito tempo, desde 1983, venho analisando de longe os boatos e "zunzum" quanto aos rumos que foram impressos na COBAL, pelo exPresidente, Aloísio Teixeira Garcia, e pelo atual, Carlos
Fernando Zuppo, do PTB
A imprensa sigilou alguns boatos e desvios de dinheiro
e de bens da COBAL para as "gavetas" de alguns poucos
inescrupulosos diretores.
O Jornal Gazeta de BrasOia, cujo proprietário deve ser
muito grato à COBAL, denunciou a contratação exagerada de mais de 800 novos funcionários para uma empresa falida e sem estoques reguladores.
O Deputado Matarazzo Suplicy fulminou o atual Presidente Zuppo com suas perguntas questionadoras do
andamento da administração da COBAL, quando da
realização de sindicância dentro da COBAL, através de
depoimentos prestados na comissão especial para este
fim designada.
Perdeu sua finalidade a COBAL e transformou-se em
"mãe" para alguns poucos dela exaurirem o leite e o mel
que engorda e sustenta "ratos".
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Alguns jornais de Fortaleza, Ceará, deram noticias
dos fatos e das denúncias de corrupção e dos escândalos
ocorridos dentro da COBAL.
Mas para que denunciar corrupção neste País? Não há
punição. Não haverá condenação de ninguém. No Bra·
sil, da Revolução de 1964 para cá, é sinônimo de inteligéncia e de sagacidade utilizar o patrimônio público em
beneficio próprio, porque jamais alguém foi punido e re·
preendido. O que pode acontecer, como na COBAL, e afastar o titular ou alguns assessores co-participantes nos
resultados, de suas funções, para que possam ficar tranqüilos no usufruto dos resultados obtidos pela habilida·
de surrupiante.
Jamais alguém foi processado e condenado por desvio
da coisa pública, nos últimos 20 anos de vida administra·
tiva nacional.
Que herança vai ficar para o próximo Governo? Um
mar de lama e de sujeira, que não poderá ser depurado,
não poderá ser limpo, pois tem muito graúdo comprometido.
fl pena, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que isto esteja
acontecendo neste País. É pena que não se vai apurar
nada ou, se apurar, não se vai condenar ninguém. f: pena.
A COBAL, hoje, não tem nada para vender aos brasileiros. Não há dinheiro para capital de giro. Não há dinheiro limpo para pagar aos empregados, a não ser desviando alguma coisa do giro circulante. Mas de duzentos
bilhões de cruzeiros serão necessário para sanar os cofres
da COBAL, pagando suas dívidas.
A CODAL está acéfala. Seu Presidente, coitado, está
perdido no emaranhado da COBAL. Lá não comparece.
E quem salvará a COBAL? Só o futuro dirá e somente
no Juízo Final saberemos.
O SR. HORÁCIO ORTIZ (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
completando pronunciamento que fizemos, nesta tribuna, sobre nosso desempenho, durante um ano, na Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, voltamos
a abordar o problcma do transporte hidroviário em nossO Estado, onde o aproveitamento da navegabilidade do
rio Tietê avulta com um desafio a ser respondido pelo
Governo bandeirante, dando mais um exemplo nacional
de descortino, tanto mais quanto as aquavias representam os condutos mais baratos do sistema viário de qualquer país.
O Tietê é tão importante para São Paulo quanto o São
Francisco para o País: o "Velho Chico", como carinhosamente o chamam os nordestinos, uniu, ao longo do seu
percurso, o vaqueiro do Nordeste ao bandeirante paulista, cimentando a união do Norte e do Sul do País; o Tietê, outrora penetrando densas matas ciliares em demanda ao litoral, tornou vizinhos os índios da sua bacia e os
brancos caiçaras litorâneos.
Naquele tempo, não havia eclusas, mas também não existia assoreamentos e as canoas deslisavam sobre o seu
leito sem tropeços
Hoje, depois dos desmatamentos, dos despejos de detritos na águas poluídas, dos bancos de areia e dos desbarrancamentos, o trabalho de recuperação completa da
navegabilidade do Tietê exige alguns milhões de dólares,
mas, felizmente, já se fabricam no Brasil as eclusas que
sustentarão essa navegabilidade, sendo possível a ligação
fluvial entre a cidade de São Paulo e o Paraguai.
Largos investimentos foram feitos. Durante trinta anos, jogaram-se, nesse plano inadiável, cento e oitenta
milhões de dólares, provenientes do BNDES, para pagamento cm seis anos, visando a permitir, num biênio, a
navegabilidade de dois mil quilômetros, tornando, em
algum tempo, um trilhão de cruzeiros aos cofres públidos, com um poderoso reflexo no barateamento dos
transportes e na redução dos dispêndios com o deslocamento da produção, principalmente agrícola, de interior
para os centros de eonsumo.
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Entretanto, até agora, os tecnoburocratas ainda discutem o prazo de conclusão dessa obra inadiável, a exigir
term inais integrados de carga, duzentos terminais rodoviários de passageiros, a complementação dos portos fluo
viais e o equipamento desses ancoradouros, como o de
São Sebastião, além da complementação dos planos de
expansão do sistema, exigida pelo desenvolvimento do
Estado e da região.
São grandes e pequenas obras integradas, que se pode
atacar simultaneamente, ao longo da hidrovia, capazes
·de transformar radicalmente os transportes em São Paulo, que deixarão de basear·se apenas no rodoviarismo,
cada vez mais caro, crcscetc exigência de petróleo e álcool, quando precisamos das terras férteis para a produção de alimentos.
Barra Bonita e Bariri já operam há quase 15 anos, interligando 3 reservatórios com uma extensão de 270 km.
São obras destinadas à geração de energia elétrica, com
eclusas que permitem a continuidade da navegação, que
custaram várias centenas de bilhões de cruzeiros aos co·
frcs públicos. Embora o custo do transporte hidroviário
seja muitas vezes inferior aos demais, esta hidrovia, por
falta de pequenas obras de infra-estrutura acha-se quase
totalmente ociosa. Transporte de cana-de-açucar a pequenas distâncias, areia e argila em pequena escala constituem cargas que hoje sabiamente utilizam esta hidrovia.
Quando assumimos a Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo, elegemos, entre as principais prio.
ridades, a dinamização do transporte hidroviário no trecho existente, e a conclusão da hidrovia Tietê-Paraná,
que, no prazo de 4 anos, atingiria os Estados de Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Paraná, chegando
até o reservatório de Itaipu, em uma extensão de quase
2.000 km.
Em uma primeira etapa pretendiamos implantar um
sistema de pequenos portos, em todos os municlpios banhados pelo rio Tietê, desde Conchas até Ibilinga. Um
pequeno ramal ferroviário na cidade de Conchas faria a
conexão entre a hidrovia, os trilhos da FEPASA e o porto de Santos.
Delegamos ao Departamento Hidroviârio a missão de
coordenar os estudos e traçar as diretrizes para a implantação definitiva da hidrovia, criando em São Paulo uma
mentalidade hidroviâria até então inexistente. Um esforço unificado DERSA-DH gerou um estudo de localização de área que ficariam reservadas pelas prefeituras
locais, para a construção das instalações portuárias em
um futuro próximo. A atuação do Departamento Hidro·
viârio na Vale do Tietê, promovendo reuniões de participação nas cidades de Barra Bonita, Pederneiras, Dois
Córregos e Araçatuba, despertou a atenção e o entusiasmo de empresârios que doaram grandes extensões de
suas terras para a instalação de portos. Na cidade de Pederneiras, onde no futuro deverá ser o grande terminal
da hidrovia, 10 alqueires de terra na margem do rio fo·
ram obtidos por doação, demonstrando a confiança que
o empresariado depositava em nossa atuação na frente
da Secretaria dos Transportes.
Embora regional, esta primeira etapa da hidrovia
Conchas - Ibilinga apresentaria, ainda este ano, as seguintes vantagens: I - Estabelecimento de uma navegação comercial em todos os seus 270 km. 2 - Estimulo
aos empresários para se instalarem nas margens do rio
hoje despovoados por falta de infra·estrutura. 3 - Formação de uma mentalidade voltada para os recursos e as
vantagens que o rio pode oferecer. 4 - Formação e treinamento de mão-de-obra especiálizada nas atividades de
navegação, operações portuárias e manutenção de embarcações. 5 - Geração de novos empregos em virtude
das atividades econômicas promovidas pela hidrovia.
Ainda na 'primeira etapa, a hidrovia viabilizaria o
transporte do calcário de Conchas para toda a região do
médio e baixo Tietê, cujas terras ácidas se vêem privadas
deste insumQ, por causa dos altos fretes rodoviârios.
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Evidentemente, durante um ano de gestão, não foi
possivel dar o necessário desenvolvimento a esse plano.
Mas objetivamos o entusiástico apoio dos prefeitos ribeirinhos do Tietê, que acreditavam no futuro e também
se decepcionavam um pouco pela incompreensão e até
desleixo de certas autoridades. Deles recebemos aquela
solidariedade cívica que brota espontaneamente dos municípios, que me valeu retemperar minha confiança no
futuro, minha certeza de que a solução dos problemas
brasileiros depende, intrinsecamente, da adesão dos mu·
nicípios - na plenitude da sua autonomia e da sUa independência financeira, que desejamos - origem socioló·
gica da nação, nascente das melhores vocações políticas
das melhores virtudes nacionais.
A atuação emuladora da Secretaria dos Transportes
resultou na mobilização de quase 100 prefeitos que se dirigiram ao Palácio dos Bandeirantes, reivindicando a execução imediata das obras da hidrovia. Os prejuízos
causados aos municlpios, pela perda de grandes áreas i·
nundadas na formação das represas, seriam ressarcidos
peJas vantagens apresentadas pela nova hidrovia. Pouco
tempo depois, os mesmos prefeitos assistiram à assinatura do contrato de obras complementares das eclusas da
Ibitinga e Promissão. Com a instalação das comportas
nestas duas eclusas, mais dois reservatórios darão continuidade aos 270 km, atingindo, dentro de um ano, are·
gião de Araçatuba, centro produtor de gado que abastece grande parte do Estado de São Paulo.
A barragem de Três Irmãos e o canal de Pereira Barreto, deverão permitir a ligação navegável do Tietê aos ra·
mais sul e norte do rio Paraná. Com esta obra o Estado
de São Paulo vai proporcionar ao Centro-Sul do Brasil
uma hidrovia de grandes dimensões, interligando cinco
Estados e apresentando um caráter internacional ao atingir o lago de Itaipu na vizinhança do Paraguai.

Integraçio Reatou.1
Essa hidrovia histórica, cortando, na direção lesteoeste, a maior parte do território paulista, foi prevista
como escoadouro das riquezas dos Estados situados na
bacia do Paraguai, como Mato Grosso do Sul e Paraná,
podendo, também, atender ao transbordo da produção
do oeste cataripense.
Quando assumimos a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, decidimos reiniciar os trabalhos de aproveitamento hidroviârio do Tietê, reconhecida, princi-"
palmente, essa sua enorme importância regiona!, sem esquecer, evidentemente, quanto ela importa para uma efi·
ciente integração dos transportes estaduais.
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Naquela oportunidade, atiramo-nos, com o maior vigor, à iniciativa, respondendo a um desafio secular e
complementando iniciativas anteriores, suspensas por
falta de recursos ou por medo aos investimentos necessários, que seriam devolvidos em tresdobro, num qílillqUênio.
Evidentemente, valia, de todo, a pena investir alguns
bilhões de cruzeiros, no mâximo no espaço de três anos,
para completar uma estrada que caminha na extensão de
dois mil quilômetros, quase tão grande quanto a
Belém-Brasília.
Não tivemos o apoio suficiente do Governo nem o necessário estímulo dos Estados lindeiros, que serão beneficiados com a obra. Fomos, até mesmo, sabotados por
alguns que, incapazes de alcançar a grandeza do projeto,
nos negaram verbas para autorizar o inicio das obras, .
antes de deixarmos aquela Secretaria.
Queremos insistir em que a conquista da plena navegabilidade do rio Tietê não é uma el\igência do desenvolvimento de São Paulo, mas constitui-se num desafio ao
próprio Governo Federal, uma vez que aquele curso de
água se constitui num instrumento insubstituível da integração sócio-econômica regional, aproximando o litoral
das fronteiras agrlcolas do oeste e atraindo aos nossos
portos litorâIieos o escoamento da produção de países
vizinhos.
Não se trata de um estudo apressado. O aproveitamento integral da navegabilidade do Tietê vem sendo estudado e executado desde 1950, quando começou a
planejar-se o aproveitamento múltiplo de suas águas.
Esse legendário Anhembi foi, nos séculos XVI e XVII,
um dos roteiros históricos dos bandeirantes que, descendo suas águas, atingiram o Paraná e deste, através dos
vârios afluentes, partiram para a conquista da bacia do
Prata, no Sul, e da Bacia Amazônica, ao Norte, ampliando, ainda, nossas fronteiras ocidentais.
O Tietê foi utilizado como um aríete, líquido, para empurrar as Tordesilhas na direção das faldas dos Andes,
arrancada que resultou na duplicação do território brasi· ,
leiro.
Um Novo Plano
Inicialmente, o nosso mteresse pela solução desse
problema foi acudido com presteza. Assim é que o Governador paulista convocou uma reunião, a 10 de novembro de 1983, para especificamente debater o plano
da Hidrovia do Tieté-Paraná, para o qual se prevê a aplicação de trezentos bilhões de cruzeiros em quatro anos
.(preço de junho de 1983), hoje, evidentemente, quase triplicado, dentro das seguintes previsões:

Em Cr$ mU1Iõea

DISCRIMINAÇÃO
Barra Bonita (obras complementares)
Bariri (obras complementares)
Ibitinga (equipamentos e obras complementares)
Promissão (equipamentos e obras complementares)
Nova Avanhandava (equipamentos e obras complementares)
Três Irmãos (obras civis, eclusa, equipamentos, complementares)
Três Irmãos (obras civis comuns)
Hidrovia (balizamento e sinalização)
Jupiá (equipamentos e obras complementares)
Porto Primavera (obras civis, eclusa, equipamentos, complementares)
Canal Pereira Barreto
Terminais Hidroviários
TOTAL

VALOR
1.391
1.921

9.300
11.867
11.090
59.090
91.630
350
20.130
35.677
39.594
16.198
298.238

%
0,5·
0,6
3,1
4,0
3,7

19,8
30,8
0,1
6,7
12,0
13,3
5,4

100,0
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Com a rcalização desscs investimentos, a Hidrovia do
Tietê, que tem duzentos 'e setenta quilômetros navegáveis, passaria a 1.500 quilômetros, incluídos trechos do
rio Paraná, beneficiãndo os Estados de Mato Grosso <lo
Sul, 'Paraná, Minas Gerais e Goiás.
A simples complementação das eclusas de Ibitinga e
Promissão, somadas às obras complementares em Barra
Bonita e Bariri, representariam um dispêndio de vinte bilhões de cruzeiros (uns sessenta bilhões hoje), promovendo a navegabilidade de cento e setenta quilômetros do
Tietê. Para complementar os mil e quinhentos quilômetros, seria neccssário construir a barragem de Três Irmãos (no custo atual de cerca de quatrocentos bilhões de
cruzeiros) assim como o canal Pereira Barreto no importe atual de cerca de cento e d~z bilhões de cruz~iros, além
da conclusão das obras de Nova Avanhandava, Jupiá e
Porto Primavera; e da construção de terminais rodoviários, que exigiriam, hoje, mais iie duzentos bilhões de
curzeiros.

Saliente-se, por oportuno, que, atacadas as obras em
dezembro do ano passadó, os gastos seriam de trez,:ntos
bilhões de cruzeiros, quando, hoje, importarão em quase
oitocent~s bilhões, que correspondem a constru'ção de
uma hidrelétrica de porte modesto.
A Execução Das Obras
Naquela oportunidade, há cerca de um ano, a CESP
advogava a execução de todas essas obras dentro dos
próximos quatro anos, buscando óoter, juoto ao
BNDES, o necessário financiamento. Havia, porém, um
obstáculo: o vulto dos recursos necessários e a escassez
dos disponíveis, tanto mais quanto outras áreas paulistas
reclamavam ajuda pilfa obras prioritárias, enqu:lOtá o
nível do endividamento do Estado iriã aumentar, multiplicando as dificuldades impostas pelo Govêrno Federal.
, Alegavam os rcponsávcis pela área econômica do Governo a baixa prioridade das obras hidroviárias, levantando dúvidas quanto à viabilidade econômica do projeto, baseado em tráfego futuro.
Essa mentalidade retrógada influiria no retardamento
da iniciativa. Dos debates, resultou a conclusão dcque
seria prudente estudar mais a fundo' o problema,
dccidindo-se que a,s obras complemcntares de Íbitinga,
Promissão, Barra Bonita e Bariri podcriam reultar numa
solação viável. Propôs o superintendente do DAEE a
construção de um ramal ferroviário de treze quilômetros, até Conchas, que viabilizaria mais cento e quarenta
quilómetros de hidrovia, enquanto o Secretário de Obras
c Meio Ambiente propôs estudo acurado da origem e
destino das cargas, para fixação do~'locais de transbordo, considerando-se qÍJanto são elevados os custos dos
terminais rodoferroviários.
Cbegou-se às seguintes conclusões: I>' proceder-se à análise de viabilidãde das obras, vistas num contexto mais'
amplo ,q'uc' o hidroviário: atendendo-se, principalmente,
ao controle das cheias, à irrigação, à formação de lagos
para abastecimento das cidades e lazer, à navegação, à
piscicultura e à produção de' energia elétrica, mensura-'
dos os beneficios de médio e curto prazo nessas atividades, lembrando-se que as fibras para a produção de ener, gia podem ser posteriormente custeadas pelas tarifas; 2)
estudar-se a articulação da hidrovia com os sistemas ródoviário e ferroviário, colhidas informações acerca dos
planos de construção de estradas viCinais e outras integradas ao plano hidroviário, bem como a cerca de terminais de integração; 3) reavaliar as cargas a 'serem transportadas e os fluxos por trechos da hii:lrovia;
4) elaborar cronograma fillico e financeiro possívéis,
para uma an~lise dos investimentos e ben~ficios em cada
etapa da construção, ao longo do tempo; $) prever a poténcia elétrica a ser posteriormente instalada, bem como
levantar a demanda que absorverá, ao longo do tempo;
6) reavaliar as restrições federais aos limites de endividamento, em unçãó dos novos fatos econômicos resultan~
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tes da aprovação do Decreto nV 2.065; 7) avaliar as prtmeiras reações do BNDES ao projeto, junto dqs conta·
tos iniciais de seus analistas com o Governo de São Paulo.
Nãó é preciso dizer qu~, depois desse primeiro encontro, o plano caiu em ponto morto.
Obras de Navegação
Para a conclusão da hidrovia, na primeirã fase dlf'im
plantação, "são necessárias:
'
, a) obr~s complementares nas eclusas de Barra Bonita
e Bariri, hoje utilizadas como Hidrovia do Álcool; b)
obras complementares das ~cfusas de lbitinga e Promissão, contratados os equipamentos pela CESP;' c) monta:
gcm dos equipamentos das eclusas de Nova Ayanhandava, também contratados pela CESP; d) término das
obras civis de Três Irmãos e Canal Pereira Barreto, a primeira com trinta e cinco por cento do coneretg executa:
do, terminada a escaváção da, çclusa de montante; e)
obras complementares e montagem dos equipamentos de
Jupiá.
As duas eclusas de Três Irmãos permitirão a infegração da hidrovili Tietê com ~ ramo Sul do Paraná, a-'
través do reservatório de Jupiá, enquanto a conclusão do
Canal' Pereira Barreto permitirá a integração" do, Tietê
com o ramo norte do Paraná. Assi!11, os ramais de São
Paulo para o sul de Goiás, oeste de Minas e nordeste de
Mato Grosso do' Sul poderão atingir o reservatóri~ de
Ilha Solteira, enquanto os ramais de, Mato Grósso do
Sul, Paraná c Paraguai atingirão o reservatório d~ Jupiá.
Assinale-se que 'a capacidade operacional dessas eclusas
é de vinte e oito' milhões de toneladas anuais, mais de
metade da nossa produção total dc grãos.
As cargas a serem transportadas pela hidrovia consistirão em' calcário agrícola, grãos, fertilizantes, madeira,
gado, álcool e derivados de petróieo. Assinale-se que somente a produção de grãos, na área beneficiada p~la hidrovia, deverã alcançar vinte e dois milhões c duzentas
mil toneladas em 1985; o ~alcário atingirá dois milh~es e
duzenias mil toneladas; a madeira, dois milhões e oitocentas mil ioneladas; o gado três e meio milhões de 'cabeças; o álcool quatorze 'milhões de litrõs; os derivados
de pôtróleo trinta milhões de 'metros cúbicos.
Assinale-~e que o custo hidroviário, em valores dO,ano
passado, é pouco superior a vinte cruzeiros por tonel~da- ,
quilômetro, enquanto o comboio retorna vazio em dnqüénta por cento das viagens. Já o transporte rodoviârio
custa 'mais de cin"qílenta cruzeiros por toneladaqu'i1ômetro, enquanto os custos ferroviários oscilam em
tor~o de quarenta' cruzeiros por ton~la.da-quilômetro.
Importância da SoluÇão Hidroviária
Completada a hidrovia, repres,entará uma economia
de combusttvels da ordem de duzentos e vinte milhões de
litfos anuais, equivalentes a quarenta'milhões de dólares
no 'equivalente em petrólêo. Ãgua abundante, energia
mais barata e transportes muito mais em conta, repre-.
senta notável indução econômica, na produção ribeirinha.
Isso se comprova no qu~ ocorre nos países europeus,_

todos utilizando as hidrovias de qve dispõem, como a-,
contece, também, nos Estados Unidos. A utilização de
uma hidrovia ou sua ampliação, possibilitando o aumento de trágefo, implica o maior desenvolvimento econômico da região a que serve. Basta assinalar que, a partir
de 1952~cerca de dez mil empresas industriais se instalaram à margem das hidrovias norte-americanas, produzindo uma receita anual de m~is de um bilhão de dólares,.
enquanto o crescimento médio do transporte hidroviário
naquele País é d. quase quatro por cento ao iino, tendo
e~;:oado, em 1979, mais de 300 bilhões de tonçladas jmilhas, principalmente grãos, comhustíveis, minérios, "materiais de construção, gerados cento e óitenta' mil empregos diretos.
.
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Espera-se que a Hidrovia Paraná-Tietê gere mil empregos nóvos, formando pelo'menos uma dezena de distritos industriais, dinamizando o oeste de Mato Grosso
do Sul, São Paulo e Paraná, influindo no desenvolvimento econômico do Sul de Goiás, e do Sudoeste de Minas
Gerais, r~presentando, ainda, a melhor opção de transporte na região, para grandes massas, a menores custos,
com grande economia de divisas, pela redução do consumo de petróleo importado.
Ao terminar, formulamos nossas esperanças de que,
no Governo de Tancredo Neves, mesmo em quatro anos,
, os governantes de São Paulo, com a ajuda do BNDES e
outros orgànismos, nacionais e internacionais, possam
reali~ar essa obra redentora.
Quando Secretário de Transportes, ao reativar essa hi, drovia, tínhamos 'consciência da sua enorme importância
c perfefta viabilidade ainda no Governo Montoro, mas a
áreà econômica tachou-a de faraônica e desnecessária,
negando-nos verbas. Hoje, 6 meses passados, reconhecendo seus erros, reformularam seus planos e pleitearam
dá BNDES os recursos para sua conclusão. Essa grande
ohra, pode ser concluída pelo prôximo Governo, dando
'enorme desenvolvimento ao Centro-Sul do País, como é
O desejo de todos os brasileiros bem formados.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ANTÓNIO DIAS (PDS - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
peço-Ih~s permissão, para dirigir-me, desta tribuna, a
meus eleitores de Minas e a todo o povo mineiro. Faço-o
para rejeitar, com a veemência de minha honra, o qualificativo de traidores, que a mim e a meus companheiros,
dirigiu" nesta mesDia Casa; o Deputado Paulo Salim Ma-\
,luf. Traído.r eu seria e traídorcs seriam meus companheiros da Frente Liberal, se colocássemos, acima de nossos
deveres de cidadania, as efêmeras vantagens que pareciam coroar os q'ue se desavinham da Nação, para se haverem com seu pequeno destino individual. Traídor eu
seria 'de deixasse de representar, nesta Casa, o povo do
Sertão de Minas, a fim de atender a interesses que não
são o's da minha gente. Para mim, jamais é traição servir
à Pátria, porqu~ sÓ à Pátria deve um homem público a
sua lealdade.
'
Reafirmo, diante deste Plenário, a consciência democrâtica que me levou a alistar-me entre os primeiros
membros da Frente Liberal.' Ratificá, diante desta Casa,
meu compromisso político para' com os valores que, sendo de Minas, são os de 'meu grande País.
Há' mais dl: 150 anos, recolhido em sua chácara de Paquet,á, o Patriarca' da independência, o Grande José Bo'nifácio dava, em uma só frase, uma sentença de moral
política que serve ao nosso momento histórico:

"o' homem de bem projeta e espera. O ambicioso
agita-se e se precipita."
O SR. OSCAR CORRE,A (PDS - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vivemos a etapa vestibular da instalação de uma nova República. A transição do autoritarismo para a democracia
é um processo em curso que não encontra entrave capaz
de iIÍÍpedir o reencontro da sociedade consigo mesma.
Sem traumas, sem rupturas, sem o desmantelamento das
instituições, assistimos à alvorada de um novo Brasil,
quando passamos d~ um modo de ser a outro significativamen'te distinto. Da corajosa determinação das forças
democráticas emerge um sistema liberdades que recoloca~os br~siIei;osentre os povos atitodeterminados de
todo o 'mundo.
N~m cenário de plenitude democrática, o Poder Legislativo avulta como o fórum adequado para o exatm'.das
grandes soluções nacionais. Espelho do chamado arco
da sociedade, a instituição parlamentar acomoda no
conflito e no consenso os interesses e vontades de milhões de representados. Aqui se atualiza o sentido do regime da maioria.

de
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Por isso mesmo, antes· de 'O'ennos ~mpletado o processo de aperfeiçoamento democrático que todos empreendemos, vemos restaurada a credibilidade do Congresso Nacional.
Ao encerrar-se esta sessão legislativa, constatamos que
as lutas aqui travadas para a votação de matérias da
maior improtância, como as eleições diretas, o estatuto
das micro empresas, a lei de informática, fizeram com
que reconquistássemos o prestigio e o respeito do povo
que representamos, ainda que não tenhamos recuperado
totalmente as nossas prerrogativas e imunidades.
Prova· de que O Parlamento volta a ser reconhecido
como o principal mecanismo de intermediação entre o
Governo e o povo é que as principais demandas dos setores mais representativos da sociedade são agora dirigidas
aos congressistas e não a burocratas de quarto escalão.
Líderes empresariais, dirigentes de organizações de classe, sindicalistas, prefeitos, vereadores, professores, estudantes, agricultores e donas-de-casa vêm a esta Casa reivindicar a defesa dos interesses de suas categorias, corporações c comunidades.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, posso testemunhar a
consideração que merecemos das classes empresariais
com um depoimento pessoal.· J;lá poucos dias, recebi a
visita do Sr. Agnaldo Serra, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Companhias Abertas (ABRASCA) e
Diretor-Gerente da Companhia São Paulo Distribuidora
de Derivados de Petróleo, que solicita a atenção desta
.
Casa para a defesa do interesse nacional.
A Companhia São Paulo, uma das três únicas empresas brasileiras que atuam na distribuição de combustíveis
e lubrificantes, pede o acolhimento para a denúncia que
apresentou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra a ARCOBRASlL Participações e Investimentos LIda., a Companhia Atlantic de Petróleo e o Senhor James lati' Robertson.
Essas três personalidades representam o interesse da
AtIantic Richfield Company, que atua no Brasil travestida de "empresa privada nacional". A conhecida multinacional americana é proprietária da ARCOBRASlL
que, por sua vez, controla a Companhia Atlantic de Petróleo. As duas empresas sediadas no Brasil são presididas pelo nomeado Senhor lan Robertson.
Pois bem, a ARCOBRASlL adquiriu da BRASILPAR, Banco de Investimentos do Mercado paulista 25%
do capital votante da Companhia São Paulo, a preços exorbitantes, com o claro propósito de enfraquecê-Ia e
expulsá-Ia do mercado. Para consolidar sua posição e,
mais facilmente atingir o seu inominável objetivo, requereu o voto em separado na Assemblbia de Acionista para
indicar o mesmo Sr. Robertson para faier parte do Conselho de Administração da Empresa paulista.
Como as ações da Companhia São Paulo só podem
pertencer a brasileiros natos ou naturalziados, os seus dirigentes tentam impedir a transferência ilegal através de
ação declaratória que tramita na Justiça do Estado de
São Paulo. Também recorreram à Justiça para, fundamentados na lei das socied)ldes por ações, impedir a posse do administrador concorrente no colegiado da empresa, uma vez que sua presença no Conselho de Administração da Companhia caracteriza notório conflito de interesses.
Ainda na tentativa de obliterar a ardilosa trama do capital estrangeiro notificaram o CADE para solicitar as
providências legais contra o abuso do poder econômico.
Finalmente, confiantes na atitude desassombrada dos
nacionalistas sóbrios que compõem esta Casa, recorrem
ao Congresso Nacional para dar a devida ressonância á
denúncia contra a ação lesiva da multinacional que, no
caso, nada nos oferece'em termos de transferência de tecnologia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Agnaldo Serra é
um dos muitos Ilderes empresariais que acredita na vigilância do Congrcsso Nacional. No caso especifico, para
pr~teger o interesse da empresa nacional, confia na Jus-
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tiça de seu Estado. Não espera de nós uma providência
objetiva. Mas tem plena consciência de que, quando sua
denúncia chega a esta tribuna, a defesa da nacionalidade
contra a tirania está assegurada. Pensarão duas vezes aqueles que atentam contra a nossa soberania.
Gratifica-nos constatar que a instituição parlamentar
está restaurada na sua dignidade e na confiança de seUS
rcprcsentados.

o SR. RAIMUNDO LEITE (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegamos ao final da prcsentc scssão legislativa, depois de um dos mais brilhantes desempenhos da última
legislatura, não apenas pelos assuntos jurídicos, econômicos, financeiros e de interesse geral aqui tratados, na
tarefa legiferante, mas sobretudo pelos debates políticos,
quando, mais do que nos comícios improvisados, o debate sucessório aqui se travou, principalmente a partir
da escolha feita pelas convenções partidárias.
Enquanto a oposição perdia alguns componentes da
sua coligação, não para aliar-se ao adversário, mas para
proclamar a abstenção, ainda em nome das eleições diretas - .rejeitadas no Plenário do Congresso, apesar da
maioria absoluta obtida nesta Casa - as forças gover·
nistas apresentaram-se divididas, talvez por erros táticos
dos promotores da campanha presidencial.
Nesse contexto, cumpre-nos fazer justiça ao Poder Executivo, quando a quase totalidade dos ministros de Estado assumiu uma atitude discreta, apesar do apoio ao
candidato do PDS, enquanto o Presidente João Figueiredo afirmava absoluta isenção, recusando-se a coordenar
o candidato do seu partido e tratando os governadores
pcdcssistas dissidentes com absoluta isenção de ânimo e
rigorosa justiça.
Mas, no âmbito propriamente legislativo, além dos debates da Emenda Dante de Oliveira, quando as galerias
consagraram a atuação do Parlamento, tivemos a derrubada dos Decretos-Leis n.s 2.024 e 2.045, em particular,
além de verificar-se uma afirmação incontestável de reconquista das prerrogativas do Poder Legislativo, até então descaractcrizado pela cxcessiva influência do Executivo, recuperação que serviu para dar um novo alento
aos anseios de liberdade da Nação brasileira.
Um evento, no Congresso Nacional, nesta sessão legislativa, merece especial destaque: aquele em quc se
projetou, em toda a sua grandeza cívica, a figura do saudoso Senador Nilo Coelho, Presidente do Congresso N acionaI, quando deu mostras de partriotismo e coragem,
oferecendo-se, em holocausto, à causa do povo e à grandeza do Poder Legislativo.
Na luta pelas diretas, se esse foi o mais dramático c tocante episódio, lembremo-nos de que nunca, em nossa
história, uma campanha reformista empolgou de tal maneira o povo, frustrado ~m suas aspiraÇÕC8 por um quorum demasiado exigente e pela incompreensão de alguns
que, hoje, reclamam as "diretas jã".
Ficou essa memorável campanha arraigada na consciência nacional, enriquecendo o movimento da Aliança
Democrática, cujo resultado final será a condução do insigne brasileiro Tancredo Neves para a Presidência da
República, onde comandará aquelas mudanças inadiáveis, cujo caminho conquistaremos no Colégio Eleitoral
de 15 de. janeiro próximo.
Tal a sessão legislativa que se encerra, neste brilhante
crepúsculo que antecede, de alguns meses, a aurora da
redemocratização completa do Pais.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
v - O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra)
Passa-se ao Grande Expediente.
Homenagem ao ]. aniVersário de falecimento
do Senador Teotônio Vilela
Tem a palavra o Sr. Fernando Santana, como autor e
pelo PMDB.
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O S~. FERNANDO SANTANA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
que se poderia dizer para fixar os pontos pelo menos
mais importantes, os fatos essenciais de um homem da
grandeza, da envergadura clvica e patriótica de Teotônio
Brandão Vilela?
Em qualquer momento da vida de tcotônio que qualquer brasileiro deseje examinar encontrar-se a decisão, o
conhecimento, a firmeza e, envolvendo tudo isto, o caráter inamoldável senão na defesa dos intcrcsses superiores
de sua Pátria.
Se quisermos examinar Teotônio criança, vamos
encontrá-lo no trabalho do campo, ajudando os pais,
montando a cavalo, mas fazendo tudo da melhor maneira possível. E fazendo bcm.
Se acompanharmos Teotônio no colégio dos padresjesuístas, em Recife, vamos também encontrar um garoto
dedicado ao estudo, à leitura. Devorou toda a biblioteca
do colégio; os livros possíveis, dc acordo com a mentalidade jesuítica, mas também aqueles impossíveis e que estavam arrumados na biblioteca. Ele não lia somente a
História da Religião, a História Antiga, a História da
Grécia. Lia também Rousseau e todos aqueles enciclopedistas que encontrava na biblioteca do colêgio. Então, o
infante, o garoto, o jovem Teotônio, quando no colégio,
repetia o mesmo Teotônio da infância na casa dos pais,
aquela mesma disposição, aquela mesma vontade, aquela mesma decisão de não perder um só instante e de sorver a vida com o máximo que ela lhe pudesse dar.
Mas, nobres Deputados, é triste, é muito tristc mesmo,
que apenas um ano depois da morte desse homem estejamos aqui a homenageá-lo nesta Casa com a presença de
tão poucos colegas, e muitos daqueles que em vida cercavam Teotônio de afagos e até de elogios imerecidos não
estão presentes. A memória nacional é realmente muito
curla. E não falo isto por uma questão pessoal, mas pela
dedicação, pela natureza, pela grandeza de um homem
que deu tudo de si, deu a própria vida, e nós não sabemos retribuir na mesma proporção o quanto ele fez por
este País, o quanto ele fez por esta Pátria estremecida.
Mas, se sairmos do Colégio e acompanharmos Teotônio
naquela tentativa, ínclusive condenada pelo próprio pai,
de se tornar um militar dedicado à viação, vamos de novo, no momento especial, assistir à firmeza, à decisão, ao
caráter de um homem que, em pleno sol, não suportando
mais a canícula do Rio de Janeiro, em pleno verão, fal
com a maior naturalidade um chapéu de almirante, de
papei, e o joga na cabeça para defender-se da insolação.
Bastou isso para que os militares, ou aqueles que comandavam os candidatos ao exame de admissão, em fila, repudiassem o gesto, e com tal violência, que Teotônio foi
dispensado. E o seu ideal de ser um homem voador, naqueles idos de 35 ou 36, esbarrou-se na incompreensão,
numa disciplina que, na realidade, de modo algum foi 0fendida, porque o fato de um homem defender-se do sol
não quer dizer que esteja desrespeitando nenhum regulamento. Mas a compreensão mesquinha e estreita da disciplina levou aquele militar, cujo nome não sei, a expulsar da fila de candidatos ao exame de admissão o grande
Teotônio Vilela. Este foi mais um gesto de um homem·
que, apesar de poder pedir desculpas, não o fez, porque
tinha certeza absoluta de que não estava praticando nenhum crime, e preferiu sair da fila, perder o exame e deixar de perseguir a carreira que o levou ao Rio, a se rebaixar diante da prepotência. Ali já estava o Teotônio dos
nossos dias; ali, já estava o Teotônio irreverente, o Teotônio inabalável, o Teotônio patriota, o Teotônio brasileiro, o Teotônio nordestino, o Teotônio que jamais negou a grandeza do seu Pals.
Mas Teotônio permaneceu no Rio de Janeiro e, das
pensões, transferia-se à noite para o bair.ro da Lapa,
onde viveu cihco anos, intensamente, comi1.sempre vivia
tudo. Viveu como um grande boêmio. li nisso não vai
nada quc possa diminuir a sua memória, a sua grandeza,
porque ele foi boêmio quando o podia ser. Ele o foi sem-
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pre com aquela extraordinária generosidade, pagando
para os companhciros menos favorecidos as despesas
que não poderiam cumprir naquele instante da festa ou
da visita aos cassinos. Foi boêmio, foi sim. Mas foi um
boêmio que soube fazer da boemia motivo de uma grande experiência de vida, motivo de beleza da vida, motivo
de amor e de dedícação. Teotônio nunca fez coisa alguma scm dar ao que estava fazendo o máximo que podia
dar ?e si mesmo. Mas, então, voltou a Teotônio aquele
sentimento do nordestino e ele retoma aos pagos. O pai,
que não queria que fosse aviador, pergunta carrancudo:
"Que vens fazer aqui, meu mho? Não fostes ao Rio para
estudar? Qual o resultado dcsses cstudos? "Teotônio teve
de declarar que não tinha resultado algum a apresentear
e que voltava para ser um homem do campo, para ser um
~rabalhador rural. Aí, se dedicou também com o mesmo
vigor. Toi"nou-se vaqueiro, tornou-se um comprador de
gado. E o fez com tal eficiênéia que, em pouco tempo,
podia passar o olho na boiada e arrobava 200, 300, 400
cabeças de gado com a exatidão absoluta, tal a experiência qu~ adquiriu na compra de gado, naquilo que se chama "arrobação à vista. "Não necessitava das balanças;
comprava as boiadas pelo olho e jamais errou em nenhuma de suas avaliações. Ê um outro dado que merece ser
visto por esta Casa, porque aí vamos encontrar a multiplicidade de facetas que era a personalidade de Teotônio
Vilela. Depois, inclinou-se para a política e tornou-se um
empresário também. Na política, foi um dos fundadores
da União Democrática Nacional, em Alagoas. Quando
abriu as portas da vida pública, não o fez trazendo para
a vida pública interesse algum de sua vida particular.
Teotônio nunca colocou, diante dos negócios públicos
algo que lhe dissesse respeito, nem pessoal, nem do interesse da sua empresa. nem muito menos da sua família. ~
um exemplo que merece ser cultivado. Tinha as qualidades extraordinárias de um homem que só queria dar ao
seu pais tudo que possuia: sua capacidade, sua inteligência, seu poder de criação. E nada pedia, em contrapartida.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado DjaIma Falcão.

o Sr. Djalm, Falda - Deputado Fernando Santana,
considero-me isento e autorizado para depor sobre Teotônio Vilela, porque. afinal, durante mais de vinte anos,
as contingências da política alagoana nos colocaram em
campos opostos. Mas, a despeito de ter sido adversário
de Teotônio. por mais de 20 anos, não hesitei um só instante, em aceitar sua companhia, no momento em que eu
presidia o MDB em Alagoas e o grande Senador assinou
a ficha de sua filiação ao nosso partido. Porque me considero isento para depor sobre Teotônio Vilela, quero
declarar a V. Ex' e à Casa que, mesmo nos momentos em
que Teotônio lutou contra nós. em Alagoas, ele o fez
com grandeza e espírito público - e foi exatamente por
isso que aceitei. com muita honra, a companhia de Teotônio Vilela no mesmo partido. Conheço também toda a
trajetória da vida pública de Teotônio Vilela e posso a·
fiançar a V. Ex' que ele foi sempre o mesmo nas suas posições: desde quando fazia política. como Deputado estadual, em Alagoas - e nessa condição era Líder da
UDN, na Assembléia Legislativa do Estado, a UDN que
fez oposição intransigente ao Governo do meu irmão. no
Estado das Alagoas - até quando chegou ao Senado Federal e se transformou nesse vulto nacional que o Brasil
todo venera e estima, hoje. Teotônio era dotado de uma
aguda consciência social. que o colocava sempre contra a
opressão, contra a tirania, contra qualquer tipo de dita·
dura, mas o fazia despertar. sobretudo, contra a injustiça
social. E é exatamente essa consciência social aguda de
Teotônio que o levou para esse campo, a despeito de ser
ele um usineiro, um homem das forças produtoras do
nosso Estado. De sorte que, no momento em que V. Ex'
tributa este preito a Teotônio Vilela, em nome, estou certo, do povo alagoano, trago aqui minhas palavras de homct.'agem, de respeito a esse grande brasileiro, para di·
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zcr, ainda, a V. Ex' que tem razão, quando estranha que,
numa sessão da'Câmara dos Deputados em que se home·
nageia Teotônio Vilela, a ela compareça tão pouca gente.
Digo-lhe ainda maisl Os políticos, nós. que compomos o
Congresso Nacional, podemos estar esquecidos de Teotônio,. mas o povo brasileiro tem Teotônio na sua
lembrança e no seu coração. Ainda na semana passada,
estive em Alagoas para participar da "Semana Teqtônio
Vilela" e para participar do grande comício cm favor da
candidatura de Tancredo Neves. Foi uma semana cheia
de acontecimentos: Alagoas era visitada pelas expressões
maiores da vida pública nacional de intelectuais e de artistas. Mas quero dizer a V. Ex' que o ponto central das
comemorações que se realizaram em Alagoas. na última
semana, de 26 a 30 de novembro, foi exatamente a figura
gigantesca e generosa de Teotônio Vilela. Mais de 120
mil pessoas compareceram a uma praça pública de Maceió, para assistir ao comício de Tancredo Neves. Essa
massa humana em todos os momentos tributou sua mais
sincera homenagem a Teotônio Vilela. De sorte que foi o
Senador das Alagoas a figura central desses acontecimentos políticos, em Alagoas, na última semana. Terminando o aparte, quero dizer a V. Ex' que estamos prestes
a atravessar a ponte entre o arbítrio e o início do regime
democrático no País. Quando essa transição se comple·
tar, quando alcançarmos finalmente o Estado de Direito
democrático neste País, a Nação há de lembrar-se do exemplo generoso de Teotônio Vilela, que foi realmente o
apóstolo maior da causa da democracia no Brasil. Quando se completar essa transição, há de se exaltar a luta de
Teotônio Vilela pelo restabelecimento da democracia em
nosso Pais. É por tudo isso que, aproveitando o magnífico discurso que V. Ex' faz, como modesto representante
das AlagQas nesta Casa do Congresso Nacional, quero
trazer minha palavra não só de parabéns a V. Ex', mas,
como já disse, de homenagem e de reverência a esse que
em todos os momentos da sua vida honrou as tradições
das Alagoas e do seu povo. (Palmas.)

o S~. FERNANDO SANTANA - Nobre Deputado,
cstou aplaudindo V. Ex' porque conheço as lutas das A·
lagoas. sei o quanto elas foram acirradas e o quanto V.
Ex' nelas esteve envolvido. juntamente com seu irmão. E
do outro lado, estava realmente Teotônio Brandão Vilela. Por isso, desta tribuna maior, aplaudi V. Ex' pelo seu
aparte, pela grandeza de sua atitude, que corresponde
também ao espírito das Alagoas. Sei o quanto esteve em
campo oposto a Teotônio. Mas a abertura que fez V. Ex'
das portas do antigo MDB, à entrada de Teotônio, teve
também aquela mesma grandeza de Teotônio, capaz de
dar a mão amanhã àquele que teria conbatido hoje, se as
posições viessem a coincidir, como de fato as de Teotô'
nio vieram coincidir com as de V. Ex' nobre Deputado
Djalma Falcão. Por isso, repito, aplaudi V. Ex', porque
seu aparte revela, na sua pessoa. a dignidade da sua terra, a grande Alagoas, que tem extraordinários represen·
tantes na vida deste País.
Caros colegas, prosseguindo, eu focalizava o início da
vida política de Teotônio Vilela. Devo dizer que ele gal·
gou lentamente todos os patamares da vida política do
País. Para não me alongar. gostaria de fixar para os
nobres colegas que Teotônio Vilela conquistou, de fato e
de direito, o respeito de toda a Nação porque soube. nos
momentos mais difíceis de nossa Pátria, assumir a interpretação real do que era a vontade do povo.
Concedo o aparte ao nobre colega.
o Sr. Eduardo Mataruzo Saplley - Nobre Deputado, V. Ex' traz aqui a figura daquele que, para nós. Parlamentares mais jovens, se constituiu, nos últimos anos.
no exemplo do que é ser um homem público. Teotônio
Vilela, andando por todo o Brasil, muitas vezes em São
Paulo. constituía quase que uma motivação para nó. outros, que observávamos a sua caminhada, o seu interesse,
a sua palavra, a sua vontade de estar a cada momento
desbravando e abrindo as portas para a democracia, que
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constitui o anseio maior do povo brasileiro, a sua luta
pela liberdade, a sua luta para que cada trabalhador, em
eada região, fosse um ser humano pleno de dignidade. É
importante para nós ouvir de V. Ex', como um Deputado um pouco mais velho•...
O SR. FERNANDO SANTANA - Bastante mais velho.
O Sr. Eduardo MataraZzo Supliey - ...com extraordinária experiência na História do Brasil, o seu testemunho a respeito de Teotônio Vilela porque só nos faz reavivar o quão é importante examinarmos melhor a história deste grande Senador, para que todos nós, nesta
Casa, e os próprios brasileiros saibamos o que é ser um
grande homem público, um grande representante do povo. Parabéns a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José Eudes) - Nobrc Deputado Fernando Santana. V. Ex' dispõe de mais einco minutos para concluir seu pronunciamento.
O SR, FERNANDO SANTANA - Como o tempo
passa ligeiro, Sr. Presidente. Não estou desconfiando do
seu cronômetro, apenas sinto que o tempo tenha passado
tão rápido. Nesses.cinco minutos, tentaremos sintetizar
o quanto poderíamos dizer sobre esta vida tão rica de acontecimentos e de serviços ao povo e ao País. Teotônio
Vilela foi realmente o Semtdor da anistia. essa anistia
que, marchando inicialment~ de uma simples revisão do
processo, como queria o então Presidente da República.
ao iniciar o seu Governo, foi redimencionada, cresceu,
alargou-se, chegando praticamente a ser ampla, geral e
irrestrita, graças à campanha nacional feita por esse Senador da República que se chamou Teotônio Vilela. Esta
foi a fasc em que Teotônio Vilela passou a ser figura nacional respeitada, respeitado e adorado por todos nós. A
anistia realmente cresceu na sua dimensão pelo esforço,
pela perseverança e pela batalha diária de Teotônio
Brandão Vilela. Teotônio foi discutir a questão em todos
os recantos deste País. Visitou todos os presídios, viu todos os presos, assumindo a posição de Presidente da Comissão da Anistia antes mesmo de ser empossado nesta
missão, porque, ao final da sessão legislativa em que se
pretendia designar Teotônio para Presidente e Ernani
Satyro para Relator, não houve tempo suficiente. Mes- .
mo assim Teotônio assumiu a posição de Presidente da .
Comissão Mista da Anistia e saiu por este Brasil afora,
fazendo uma campanha que realmente abriu a larga avenida do reencontro do País com o seu povo.
Devemos ressaltar, outro aspecto de Teotônio: ele não
fugia ao risco. Severo Gomes estava em São Paulo na
pior situação, quando praticamente o Governo daquele
Estado estava sendo invadido pelas tropas federais. OS
soldados do Exército cercavam o ABC de São Paulo.
sem que o próprio Governador fosse disso cientificado.
Parecia que havia a fermentação de um novo retrocesso
da vida política deste País, e o confronto encaminhava-se
a passos largos para o derramento de sangue, que talvez
ameaçasse a própria estabilidade do Governo. Severo
chamou quase todos que pudessem servir em São Paulo
naquele instante. Teotônio tinha compromissos em Mi·
nas Gerais, grandes compromissos inclusive. No entanto, conforme conta Severo Gomes, receber as suas informações. ele gritava: "Vejam a primeira passagem para
São Paulo". E chegou, desceu em São Paulo, fez contato
com todas as figuras que tinham responsabilidade no
Governo. Ninguém queria falar com o Chefe de Polícia, '
com o Presidente da Federação das Indústrias de São ,
Paulo, com o Delegado Tuma. Teotônio, então, abriu
todos os caminhos, foi dialogar com todos, foi saber de
tudo e, com sua capacidade extraordinária, teve a coragem de ir ao presídio, abaixando-se no carro de Tuma,
para que não fosse visto. Este fato histórico hoje pode
ser revelado no Congresso. Ele foi falar com as lide- ,
ranças sindicais presas no DOPS de São Paulo. no carro

,Dezembro de 1984

do Delegado Tuma, de tal modo que ninguêm pudesse
vê-Io. Por isso foi agachado, para entrar no recinto da
cadeia sem ser visto, porque os presos não estavam à disposição nem do Secretário de Segurança nem do Delegado Tuma. Eram prisões efetuadas por ordem superior.
Até isso o nobre Senador fez, ou seja, foi às prisões escondido, com o compromisso de jamais revelar esse fato
a quem quer que fosse, pois poderia pôr em risco o próprio Governo de São Paulo, o próprio Secretário de Segurança do Estado e o próprio Delegado Tuma. Mas foi
necessário que ele assim o fizesse, recebendo a delegação
dos operários presos, inclusive o lider Lula, que lhe deu
as bases da negociação, com a qual ele pôde abrir novamente a mesa das eonversações com a Federação das Indústrias de São Paulo. É fato que isso terminou, depois,
não dando em nada, mas na hora crucial em que realmente is dar-se o acontecimento fatal, na hora em que O
Coronel Braga recomendava aos operários que não saissem da Igreja e não fosscm ao estádio na sua passeata de
19 de maio, porque ele atiraria contra eles, Teotônio
juntou-se ao Coronel Braga e disse: "Vamos todos morrer juntos, eu aqui com o senhor, se a tropa atirar nos operários". O coronel sentiu a responsabilidade que lhe
pesava sobre os ombros e, em cinco minutos, voltou e
disse a Teotônio: "Pcça aos operários 10 minutos, que
vou retirar as minhas tropas da praça". Assim fez, e tudo
se deu na mais pacífica ordem. Os operários fizeram a
sua marcha de I' de maio, passaram pela principal avenida de São Bernardo, foram ao estádio, fizeram a sua come~oração, e tudo terminou pacificamente, graças a intervenção corajosa, patriota, cívica do grande Senador
Teotônio Brandão Vilela a quem neste momento rendo
as homenagens pela Câmara dos Deputados. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Fernando Santana. o Sr.
Fernando Lyra. l'·Secretário. deixa a cadeira dapresidência. que é ocupada pelo Sr. José Eudes. Suplente
de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Josê Eudes) - Concedo a palavra ao Sr. Josê Thomas Nonô, que fará a homenagem
em nome do PDS.
o SR. JOS~ THOMAZ NONÓ (PDS -

AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, te·
nho a consciência da responsabilidade de falar nesta Casa, em sessão, em boa hora requerida pelo Deputado
Fernando Santana, para lembrar à Nação um ano do desaparecimento do Senador Teotônio Vilela. E devo esclarecer que venho a esta Casa despido de discurso escrito e de notas outras, porque fui um dos brasileiros que ti·
veram o privilêgio de conviver de perto com Teotônio
Vilela. Não convivi com o mito Teotônio Vilela, com o
homem célebre, com aquele político que, sem dúvida alguma, 10 paradigma de qualquer homem público nesta
República; convivi com o homem, empresário, Senador,
a1agoano, o amigo, padrinho de casamento, com uma
pessoa que muito marcou e influeneiou a minha vida.
Não posso negar que, neste momento, a emoção me em·
barga a voz e talvez obscureça um pouco daquilo que eu
queria, com clareza, trazer a este Plenário e à Nação.
O tempo, como disse o Deputado Fernando Santana,
li extremamente exíguo, para discorrer sobre figura tão
grandiosa. Mas o homem que teve a vida rica, plena de
experiências, cheia de brasilidade e uma postura prática
e política absolutamente coerente com esses princípios
que lhe enriqueceram a vida, há que ser lembrado, não
importando quão poucos minutos tenhamos para falar,
porque é lembrado, tenho certeza, também fora desta
Casa, nos lares, nas praças públicas. Quando essas
praças tiverem outras lutas e outras metas, tenho certeza
de que ficará o exemplo do homem que foi, mais do que
ninguém, um ente suprapartidário, porque cidadão brasileiro em toda a sua plenitude.
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É curioso notar como um homem que não chegou a
concluir seus estudos, que veio de um engenho charllado
Mata Verde, perdido no Município de Viçosa, interior
do nosso Estado de Alagoas, homem que cursou, mais
do que os liceus, as escolas da vida, de uma experiência
política precoce e de uma boemia rica nos arcos da Lapa,
na beira do Capibaribe, nos trapiches de Maceió, pôde se
tornar tão grande. Mas, se a juventude não exacerbava a
militância política, dava-lhe o sentimento de ser humano
e solidário, o que lhe possibilitou entender melhor do
que muitos outros os amplos espectros da vida pública
brasileira.
Teotônio Vilela, era um homem paradoxal! Nesses
anos todos em que privei de sua intimidade e convivência, vi fatos que, talvcz, chocassem aqueles que, hoje,
vêem tão-somente o mito. Colocava a natureza humana,
suas amizades, seus valores espirituais e pessoais muito
acima das mesquinharias. E algumas das suas ações, vistas por alguns ortodoxos da política contemporânea, pelos pragmáticos da visão estrcita, decerto por csses-criticadas, seriam facilmente explicadas pelo alagoano comum que o conhecia, antes de grande pregador da liberdade, um homem aberto, franco e, acima de tudo, fraterno.
No Senado da República, - quantas vezes não testemunhei - quando passava o cidadão Petrônio Portella,
eles trocavam um diálogo, que, talvez, seja significativo:
HPrecisamos conversar", dizia Petr6nio. -

Hf:,

vamos

conversar", dizia Teotônio. Ao que saiba, esse'encontro
jamais se realizou nos corredores do Senado ou mesmo
fora deles. Entretanto, a predisposição para o entendimento harmônico e o respeito pelas idêias do adversário,
se bem que acremente combatidas, eram de tal ordem
quc uma das oportunidades em que vi o Senador Teotônio Vilela mais transtornado foi na noite em que morreu
Petrônio Portella.
O Senador trazia dentro de si a vivência do alagoano,
do homem que padeceu, ao contrário do que muitos pensam, de uma juventude que não era tão próspera. O Coronel Elias, seu pai, mandou-o ao Rio, com imensos sacrifícios, na esperança de ver formado este que era o oitavo dos seus filhos. E não logrou êxito na formatura
pretendida, coisa quc s6 foi alcançada pélo décimo e último dos filhos, Osvaldo Vilela. Encaminhou apenas à
Igreja Avelar, hoje Arcebispo Primaz do Brasil e talvez
uma das únicas pessoas deste mundo que tiveram, realmente, peso e influência na vida e açÕes do Menestrel.
Teotôuio foi fundador da UDN, nos idos de 1948; Deputado Estadual, em 1954, pela mesma UDN, reeleito
em 1958 e, em 1960, Vice-Governador na chapa do hoje
Senador Luiz Cavalcante. De lá para cá, muitas das po·
sições evoluíram, e foi oportuno ouvir, há poucos momentos, o brilhante, inflamado e sobretudo honesto
aparte do Deputado Djalma Falcão, mostrando que, a
essa época, ele, Djalma, e seu irmão, Sebastião Marinho
Muniz Falcão, faziam oposição a Teotônio.
Teotônio guardou sempre essa identidade com um va·
lor maior, que era o homem, e encarava o aperfeiçoamento democrático como meio de propiciar vida melhor
para alagoanos e brasileiros. E foi este o norte de toda a
sua atuação política.
Quando veio pela primeira vez ao Senado da República, eleito que foi pela extinta ARENA, teve atuação rela·
tivamente discreta, até o dia em que, tendo audiência
com o então Presidente Ernesto Geisel, ouviu deste a
afirmativa de que queria realmente redemocratizar o
País, fazer o processo que, naquela época, se chamava
distensão e que hoje se chamaria abertura.
E este momento é, sem dúvida alguma, um marco
político significativo na vida do cidadão político Teotônio Vilela. A partir daí, transfigurou-sc, retomou o ardor
da juventude, relegou a sua empresa, a Usina Seresta, em
Alagoas, a plano secundário, entregou-a ao filho José
Aprigio Vilela e enveredou por uma senda árdua, qual
seja a da plena reconstrução democrática deste País. Ofe-
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receu, como contribuição, o seu "Projeto Brasil", em
1978, que seria secundado, já no ano passado, quando
combalido estava pelo câncer, pela idéia do "Projeto
Emergência", como sua contribuição formal para este
aperfciçoamento.
Ouço, com prazer, o Deputado Celso Barros.

O Sr. Cel!lO Barros - Serei breve, nobre Deputado,
interferindo no seu brilhante discurso apenas para dizer
que o grande romancista Jorgc Amado, querendo tradu·
zir a sua profunda admiração pelo Líder revolucionário
Luiz Carlos Prestes, escreveu um livro sob a designação
dc "O Cavaleiro da Esperança". Eu diria que este seria o
título adequado, no momento, para traduzir a nossa admiração a um líder liberal que desejou ser, na sua vida,
um cavaleiro, porque ele disse que a figura mais expressiva da sua admiração era El Cid, EI Campeador. Em verdade, ele foi um campeador por este Brasil, espalhando
amizade, esperança e confiança nos brasileiros e, portanto, é credor da nossa mais profunda admiração.
O SR, JOS~ THOMAZ NONÓ - O aparte de V.
Ex' enobrece o meu discurso, lustra a mem6ria de Teotônio Vilela e traz uma imagem inequivocamente proce·
dente. Mas, mais que seus projetos, Teotônio Vilela enriqueceu a vida pública do País com sua luta pela anistia,
quando, numa época realmente difícil e árdua para todo
político, ele ousou romper com o padrão convencional
de um Senador para bater nas portas de todos os cárceres, de Norte a Sul deste País. Após essa marcha memo;
rávcl, colheu ainda o material que não veio à luz, em que
contemplava, com o brilho de sua inteligência e a minúcias do seu trabalho, o drama do Nordeste, da seca. Ele
trabalhava, nos últimos dias de sua vida, na materialização desse projeto.
Eu não diria que o Senador Teotônio Vilela foi apenas
o "Cavaleiro da Esperança". Para nós, alagoanos, ele foi
um homem que soube vencer como ninguém as dificuldades do Nordeste, a pequenez do homem da província,
as vicissitudes de um político quc enfrentou esta Casa e
uma vida pública nacional numa quadra tão dilIcil para
o País. Ele transcendeu-se.
O Sr. Joacil Pereira - Devo dizer que V. Ex' fala por
designação da Liderança do PDS nesta Casa, na hora em
que se tributa uma justa homenagem a um dos nossos
grandes valorcs desaparecidos. Teotônio Vilela militou
também aqui, e foi fulgurante mais ainda no Senado da
República. Ao concluir esta ligeira intervenção em que
parabenizo V. Ex' pelo belo pronunciamento que vem
fazendo sobre essa tão bela figura, vejo que nos fica dele
a grande lição de uma força interior extraordinária, inco·
mensurável. Isto revela que, quando o homem age sob o
impulso do ideal, dessa chama do ideal que bruxoleia na
alma humana, ele é invencível. Nem a morte pôde vencer
Teotônio Vilela na sua luta,
O SR. JOS~ THOMAZ NONÓ - Recebo, com muito prazer, o aparte do nobre Deputado Joaci! Pereira,
numa evidência de que Teotônio era antes de tudo um
homem que unia, um homem que vencia pelo peso de
suas idéias e impressionava pela honestidade intelectual
de que era portador. Mais que "Cavaleiro da Esperança", mais que Cid, o Campeador, que cavalgou morto, Teotônio Vilela nos traz uma experiência de vida e
um sentimento de brasilidade.
Em Alagoas, na semana passada, a família, os amigos,
os correligionários trabalharam no sentido de dar seqUência a uma obra financiada e mantida pela Fundação
Teotônio Vilela, que será Memorial Teotônio Vilela, objetivando preservar, para os pósteros, eternizar para alagoanos c brasileiros, os gestos, as palavras e as lições de
vida de Teotônio Brandão Vilela.
Ouço, com muito prazer, o Deputado Luiz Guedes.
O Sr. Luiz Guedes - Deputado José Thomaz Nonô,
ouço com muita atenção as homenagens que se realizam
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nesta Casa ao grande Senador, ao Senador do Brasil,
que, em seu último mandato, não foi eleito por nenhum
Estado, porque já o havia sido, na grande campanha
pela anistia, Senador de todo o Brasil, de todo o povo
brasileiro. E me volto para os momentos em que, jUlitamente com Teotônio, viajando pelo meu Estado, Minas
Gerais, pude, em longas conversas, compreender, conhe·
cer o pensamento de Teotônio Vilela. Tenho certeza de
que a maior homenagem que a ele poderíamos prestar
hoje acaba de ser afirmada agora por V. Ex', extraindo
as lições que Teotônio Vikla deixou para a Nação, para
o País e para o povo, visando a dar continuidade à sua
luta, dar continuidade à luta do povo, à qual Teotônio
Vilela se vinculou. E aqui me permito levantar um aspecto até agora não destacado. Teotônio Vilela, em seu pensamento, exaltava e coloeava como pedra de toque da
sua proposta política a convocação da Assemhléia Nacional Constituinte, livre e soberana. E por quê? Fundamentava Teotônio que compreendia muito bem que
qualquer pacto social que se desse neste País, fosse no
sentido de eleições diretas para Presidência da República, fosse - como será - no sentido desse Colégio Eleitoral espúrio, guardaria o seu caráter conservador, se
não tivéssemos como força motriz, como elemento básico, uma Assembléia Nacional Constituinte livre e soberana. E dando continuidade à prática e à vida de Teotônio Vilela, considero que a missão deste Congresso Nacional é convocar uma Assembléia Nacional Constituinte para o mais breve prazo. Não podemos permitir que se
consolidc nesta Nação um pacto social conservador, um
pacto político conservador. Teotônio Vilela, homem de
origem conservadora, como já foi afirmado aqui,latifundiário na Zona da Mata de Alagoas, soube romper com
o conservadorismo e partir para a grande luta brasileira,
luta que levantou com a bandeira da anistia, com a bandeira das diretas, com a bandeira da Constituinte, enfim,
a luta que levantou com a denúncia das quatro grandes
dividas acumuladas por este regime espúrio, esle regime
que, infelizmente, teve Teotônio a ele vineulado na origem, mas com o qual, felizmente, Teotônio rompeu,
, como deverá fazer o nosso povo. Romper com este regime significa realizar a Assebléia Nacional Constituinte e,
sobretudo, extirpar essas quatro dívidas que Teotônio
, Vilela tanto denunciava: a divida externa, a divida interna, a divida social e a divida política.

o -SR. JOst THOMAZ NONO - Nobre Deputado
Luiz Guedes, a prática política de Teotônio Vilela, a sua
luta pelas eleições diretas, a sua presença assídua em todas as manifestações civicas desta Nação nos últimos
anos, talvez, tenham sido uma das pedras fundamentais
e, tenho certeza, parcela sobremaneira ponderável na
construção daquilo que hoje se ehama Nova República.
Não tenha dúvida de que essa luta, que hoje faz com que
tenhamos perspectivas alvissareiras de futuro, se deve em
grande parte a Teotônio Brandão Vilela. E tenho certeza
de que a Assembléia Nacional Constituinte, que era uma
de suas grandes aspirações, terá lugar muito em breve,
para glória nossa e para o cumprimento póstumo da promcssa de Teotônio.
Sr. Presidente, fui advertido pela Mesa de que o tempo
se esgota, mas, antes de deixar esta tribuna, cumprindo a
missão que me foi eonfiada pela Liderança, gostaria de
,dar um último e derradeiro íestemunho.
Melhor que niuguém, a sabedoria mineira, a sensibilidade dos poetas das Alterosas, esses condimentos estranhos que só mesmo Minas traz' à vida pública nacional,
souberam retratar o que era um alagoano errante. Quando se ouvem os acordes de uma música que a cantora Fafá de Belém levou a todos os rincões deste País, quando
esses acordes são presentes em todas as praças públicas e
se pergunta "Quem é esse?", nenhum de nós tem dúvida
de que se fala de Teotônio. Só Teotônio Vilela poderia
falar de rebelião como quem fala de amores para a moça
no portão. Era a mistura de uma política consciente,
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conseqüente, necessariamente agressiva e reivindicatória
com a ternura, a compreensão e o calor humano de alguém que transcendeu os próprios Iimitcs, para enten·
der, antes de tudo, o homem, a sua mensagem e o seu
destino.
Quando alguém, com ira santa e com saúde civil,
quando não tinha mais a saúde fisiea, soube sensibilizar
e tocar fundo da alma de 130 milhõcs de brasileiros, é
porque esse homem realmente era excepcional. E esse peregrino, esse andejo de Alagoas, apóstolo da democra~
cia, lutador incansávcl dos nossos melhores dias, pode
descansar em paz. Esse poeta ninguém pode calar. Sua
mensagcm ecoará ao longo dos anos como exemplo de
dignidade e de um paradigma a ser seguido por todos
aqueles que, hoje, amanhã ou no futuro, queiram fazer
deste País um país mais feliz e, deste povo, um povo
próspero, altivo e independente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. José 77zomaz Nonô o Sr.
José Eudes, Suplente de Sec1'l!tário. deixa a eadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Waióer Guimarães, 2'- Vice-Presidente.
O Sr. Presidente (Walber Guimarães) - Para a homenagem em nome do PTB concede a palavra ao Sr. Celso
Peçanha.
O SR. CELSO PEÇANHA (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando se
escrever a história destes últimos cinqüenta anos da vida
pública brasileira, há de ser fixado um nome que abriu
clareiras uuma hora negra da vida (deste País). Foi uma
figura exponencial, pelo seu talento, pela sua força de
vontade e, sobretudo, pelo descjo de marcar a sua passa·
gemo
Foi um passageiro da vida pública brasileira, um viajar como nós outros que vivemos intensamente o dia-adia dos fatos e dos atos politicos, procurando empurrar
esta Nação para a frente.
O homenageado desta tarde já por várias vezes transitou por este plenário, abrindo os braços para os seus
amigos, numa gargalhada só dele, mas que se misturava
com o abraço, levando uma palavra de amizade a cada
um.
Teotônio Vilela, um alagoano que se espraiou por
todo o País, tornou-se conhecido pela brava batalha que
travou em favor da democracia e pela vida.
Trata-se de um homem que se fIXOU na memória do
povo, um lume tutelar das Alagoas dos Marechaís, uma
expressão alta que marcou a sua passagem pelo destemor, pela bravura e, sobretudo, pela pregação.
Sr. Presidente, Teotônio Vilela não passou pela vida
em brancas nuvens. Deixou um rastro luminoso, que foi
a semeadura da boa semente que se espalhou por toda
parte, numa hora em que o Brasil não apresentava nenhuma luz no fundo do túnel.
Conheci-o há algum tempo, mas, na verdade, convivi
com Teotônio Vilela na legislatura passada, quando ele,
Senador da República. deixava a ARENA e ingressava
no PMDB.
O PMDB receheu-o de braços abertos, e efe soubé
cumprir à risca o seu programa.
Aquele usineiro alagoano pregava a justiça social. No'
seu trabalho, o "Projeto Brasil", deixou os traços
mais flrmcs c fortes de sua vida, porque nele esculpiu o
que era justo e necessário naquele instante. Eis um documento que ficou também na história política do País: o
projeto do Senador Teotônio Vilela.
Mas, como era bom e agradável ouvirmos aquele ala"
goano pregando democracia!
Quando ele sentiu que a vida ia fugir-lhe, saiu pelo
Brasil afora, levando uma mensagem de esperança, uma
palavra de ânimo, tentando sacudir esta Nação para
uma nova destinação históriea.
Já falei de Teotônio Vilela, Sr. Presidente, como líder
do PTB, quando do seu falecimento, perante os e1emen-
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tos da sua família. Hoje eu diria que, cada vez mais,
quando os dias vão passando, o seu vulto vai crescendo,
a sua figura se agiganta, e Teotônio Vilela, a glória de
Alagoas, é também o apanágio de toda a Nação brasileira.
Recordo seu nome, hoje, porque ele se bateu com ardor pela causa do povo. O seu nome há de se destacar, de
figurar sempre entre os nomes da Pátria que abriram clarões para a democracia brasileira. Nesta hora, quando a
Nação já vai caminhando para a plena democracia, é
bom que o seu nome fique à frente e semprc proclamado.
O Sr. Milton Brandão - Permite·me um aparte?
O SR. CELSO PEÇANHA -

Pois não, com prazer.

o Sr. MHtoD Brandia - Ilustre Deputado Celso peçanha, fomos, como V. Ex., companheiro de Teotônio Veleia. Aqui em Brasília tivemos uma convivência fraterna,
afetiva, mesmo. Recordamos com saudade - e isto já fiz
sentir da tribuna desta Câmara - os dias agradáveis que
passamos no convívio daquele grande brasileiro. Muitas
e muitas vezes conversávamos sobre a vida política do
País, sobretudo a rcspeito dos acontecimentos que então
se verificavam na cidade de Brasília. Com emoção ouvimos grandes oradores se pronunciarem para enaltecer a
memória daquela figura impoluta. Homem simples, homem pom, pela sua espiritualidade, pela sua bonomia,
sabia sentir a alma humana, compreender a natureza humana, ser amigo de seus amigos. Ao lembrarmos Teotônio Vilela, recordamos também seu irmão, o Arcebispo
Primaz da Bahia, Dom Avelar Brandão Vilela, que foi
Arcebispo no meu Estado, Arcebispo de Teresinha, e lâ
realizou obras de grandeza, sobretudo no campo edueacional. Associamos-nos às palavras de V. Ex' que, com
justiça, eleva bem alto o nome do apóstolo da democracia, do incansável batalhador pela liberdade e pelos sagrados direitos do povo brasileiro, que foi Teotônio Vilela.
O SR. CELSO PEÇANHA - Recolho com muito
prazer, Deputado Milton Brandão, o parte de V. Ex'
Ao encerrar, Sr. Presidente, quero, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, associar-me a todas aS homenagens prestadas à memória de Teotônio Vilela, na certeza de que esta Casa, como o Senado, hão de guardar
sempre, como se fora numa ressonância eterna, as palavras fortes e firmes daquele grande guardião da te e grande batalhador da democracia. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Walber Guimarães) - Para a
homenagem em nome do PDi, ~oncedo a palavra ao Sr.
Nilton Alves.
O SR. NILTON ALVES (PDT - RS. Sem revisão do
!Orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta câmara
realmente tem momentos em que é ~rifado b seu proceder de maneira um pouco diferente. Reservamos hoje
uma- parte de nossos trabalhos a esta homenagem e queremos registrar que, nesta Casa, nes~ hora, se abre um
parêntese no mundo em que vivemos, onde o corre-corre,
do dia-a-dia, onde a disputa, onde a competição, onde o
salve-se quem puder é a tônica que o caracteriza.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento homenageamos, nesta Casa maior de representação do povo
brasileiro, a mcmória daquele que sem dúvida nenhuma
honrou o Parlamento brasileiro e que, por sua vida pautada de exemplos, muito orgulhou a classe política brasileira.
Há um ano desapareceu do nosso convívio Teotónio
Vilela, mas seu espírito, seus ensinamentos, seus exemplos de político, de homem público jamais desaparecerão
do nosso meio. Não poderemos jamais esquecer Teotônio Vilela, que, sem dúvida nenhuma, levantou, no horizonte político nacional, a batalha em favor da anistia,
em favor das eleições diretas, conseguindo motivar, empolgar, sensibilizar e mobilizar todas as correntes políti-

cas e os homens de bom senso, provocando, inclusive, a
abertura propalada pelo sistema e pelo Governo, pela
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pressão do povo, mobilizado e inspirado, acima de tudo,
pelo grito de liberdade e de direito de participação.
Teotônio Vilela levantou as bandeiras da anistia e das
eleições diretas com propriedade, com visão, com destemor, com amor à Pátria e com sãos princípios politicos.
E hoje a Nação brasileira, após a maior mobilização
politica do povo - a luta em favor das eleições diretas
- pode dizer: haverá uma transição neste País. Será
transferido o Governo a 15 de janeiro, ainda que através
desse expediente repudiado pelo povo brasileiro, o Colb.
gio Eleitoral. Mesmo assim poderemos dizer, éom voz
firme, que haverá uma transição neste País. O ciclo militar, o autoritarismo cederão lugar, embora saibamos que
não o ocuparão aqueles segmentos politicos, filosóficos
que, tcnho ccrtcza, representam a vontade da maioria do
povo brasileiro. Mas assistiremos à alternância do poder.
E aqui registramos, Sr. Presidente, que foi graças a
Teotônio Vilela, pelas bandeiras que levantou nesta
Nação, que teremos essa transição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, politicos somos todos
nós. É o comerciante que faz politica para oferece~ as
suas mercadorias; é o profissional liberal que faz politica
para melhor servir a sua clientela. Enfim, Sr. Presidente,
politicos somos todos nós e politica todos nós fazemos.
Mas existe uma espécie de politica, a partidána, que esta'
sim, é a mais louvável, a mais digna aventura do homem.'
E Teotônio Vilela era um político partidário que'teve a:
oportunidade de gozar, de viver a mais legítima, a 'mais
digna àventura do homem.
Com que força, com que condições, com que honestidade, com que moral, com que capacidade, com que
competência Teotônio Vilela desempenhava suas
funções de político partidário! De que visão privilegiada
era dotado Teotónio Vilela! Poderemos neste instante
afirmar quc Teotônio Vilea, pelas suas previsões, 'pela
sua capacidade de antever os fatos, se fosse vivo nesta
hora poderia até afirmar, perante esta Casa, que haverá
uma grande mudança neste País. Deixaremos o ciclo militar do autoritarismo. O grupo dominante, reciclado,
voltará ao poder, mas de óútra forma, representado pelos liberais.
Como hoje está chovendo e amanhã voltará o sol a
brilhar - assim é a força da natureza - também pode- '
.remos, inspirados nesta força da natureza, afirmar que
ontem tivemos o ciclo militar, amanhã teremos a Frente
Liberal, com os liberais no poder, com o povo no poder.
Assim, inspirados em Teotônio Vilela, logo poderemos
afirmar: ontem, este sistema, eSSe capitalismo selvagem,"
que está para o fcudalismo co'mo hoje, muito de perto o
socialismo está para o capitalismo. Assim é a força da
natureza, essa força que emana do povo e que ninguém,
lhe tirará das mãos. E cssa vontade, se Deus quiser, inspirada na alma, nos ensinamentos e nos exemplos de
Teotônio Vilela, fará com que Opovo, livre e soberanamente tal qual a força da natureza, implante-se no poder,
governando para si próprio, para a Nação, contra tudo e
contra todos que querem negar o direito dessa participação popular.

o SR. PRESIDENTE (Walber Guimarães) - Para a
homenagem em nome do PT, concedo a palavra ao Sr.
José Genoíno.
o SR. JOsft GENOLNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs.' Deputados, para homenagear Teotônio Vilela num momento e num País de
tanta incoerência, de tanta hipocrisia e de tantos farisaísmos, prefiro dirigir-me diretamente a Teotônio Vilela,
sim; endereçar esta homenagem a Teotônio Vilela, pois,
mesmo discordando da sua posição politica, ideológica e '
de sua posição de classe, aprendi a conviver com Teotônio Vilela e a respeitar a grandeza das suas atitudes.
Teotônio Vilela, eu te conheci nos cárceres da ditadura, onde, cm contato com os presos, conheceste as tortu-
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ras, anotaste os depoimentos, ouviste presos politicos e
assumistc, por todo o Brasil, a palavra de ordem da anistia ampla, geral e irrestrita. Áprendi, convivendo contigo, Teotônio Vilela, que fazias um 'rompimento com a
ditadura de 1964. Não querias uma reciclagem da ditadura, não desejavas uma auto~reform~ da ditadura; não
pretendias compromisso Com os detentores do poder.
Detestava~ esses detentores do poder.
Ao entrarcs em contato com os presos-pOlíticos, soubesie desph-te de quaisquer preconceitos ou atitudes que
dificultassem, naquele contato, julgar o regime de 64 por
seus atos. Teotônio Vilela, não tivest~ medo da palavra
de ordem, da falácia e da mentira, do revanchismo. E
muitas vezes, Teotônio, afirmavas que era necessário
'apurar os crimes praticados contra os direitós humanos.
Não t~ intimidavas, Teotônio Vilela, contra colegas teus
que diziam ser preciso não dar córô ao revanchismo.
Teotônio Vilela, das greves dó ABC, não cómpacturvas
, com aqueles políticos que muitas vezes queriam substituir os operários na mesa das negociações; apenas ias lá
para enfrentar a polícia.
Teotônio Vilela, na greve do dia 21 de julho, em São
Paulo, não tiveste medo, e sim a coragem de criticar, '
publicamente, um Govcrnador do teu partido e de não
'arranjar a justificativa'para as 'suas conveniências quando a policia batia em operários.
"Teotônio Vilela, quando o Governador do teu partido
não quis receber uma comissão de operários, recusaste
entrar na sala de despachos do Palácio dos Bandcirantes.
Cantado na grande campanha e nos grandes comícios
,das diretas, foste chorado no .primeiro comício das diretas no Pacaembu, quarido tua' morte foi anunciada para
milhares e milhares de manifestantes, porque a tua voz, o
teu carinho, o teu amor, se identificavam com a cocrência e com a sinceridade dos explorados e dos oprimidos.
Teotônio Vilela, eras um homem originário da classe alta', mas sabias encOlitrar o diálogo e a comunicação com
os dominados. E, com o mais simples operário do ABC
até com o mais acusado preso político, estabelecias o
difrlogo.
fi. a ti, TeotQnio Vilela, que nós lembramos no Brasil
de 1984, o mcsmo Teotônio Vilela que, tantas vezes, falou e disse que o maior monstro deste País era o Colégio
Eleitoral. Pois é, Teotônio Vilela, este Colégio Eleitoral
vai escolher o próximo Presidente da República.
Teotônio Vilela, talvez, Se aparecesses hoje com a tua
prcgação corajosa c coerente, nas praças públicas, te
acusassem de malufista ou de qualquer outro bicho deste
Brasil de incoeréncia e de hipocrisia de 1984. '
Pois não, nobre Deputada Cristina Tavarcs.
A Sr' Crl!ltlna Tavares - Deputado José Genoíno,
ainda ontem, na prorrogação da sessão da Câmara dps
Deputados, homenageávamos dois políticos, Fernando
Augusto Santa Cruz e Eduardo Collier, desaparecidos
em 1974, no Rio de Janeiro, vítimas da repressão, vítimas do sistcma implantado em 1964, e terminávamos
evocando a figura de Teotônio Vilela das greves do
ABC; Teotônio Vilela das eleições diretas para Presidente da República; Teotônio que, com três cânceres, peregrinava por este País tentando levantar o povo; porque
acrcditava em uma reformulação, acreditava que, Opovo
indo às praças, teríamos 'segura~cntc resultados politicos bem diferentes daqueles que se prenunciavani naqúe:
la época. E dizíamos que Teotônio Vilela, esteja onde es-,
tiver, estará hoje seguramente com Frei Caneca, Ernesto
"Che" Chevara, o Comandante Carlos.Fonseca, Alexandre Vanucci e Fernando Augusto Santa Cruz, formando
um grande batalhão suhversivo juntamente com Frei
Tito e tantos outros desaparecidos e mártires, com o objetivo de derrubar os grilhões dos infernos onde residem

os torturadores, os autoritários e ditadores de todos os
tcmpos e de todos o~ paiscs. A homenagcm de hojc a
Teotônio Vilela é uma homenagem à liberdade e à ousa-
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dia da liberdade. Não ousaria, contudo, Deputado José
Genoíno, conjecturar se o Senador Teotônio Vilela, vivo
hoje fosse, não teria a flexibilidade suficiente para verificar e analis~r os fatos. Não ousaria dizer qual seria a sua
atitude na trágica conjuntura política em que vivemos.

o SR. JOsft GENOLNO - Obrigado, Dcputada
éristina Tavares.
Em verdade, não estou aqui conjecturando qual seria
a atitude do Senador Teotônio Vilela hoje, mas é tarefa
de um militante político, como eu me coloco, ao analisar
a História c um líder político dessa História, trazer o seu
resultado para o presente e iriterpretar o presente à luz
dos ensinamentos mais ricos do passado, porque eu me
lemhro tamhém de Teotônio Vilela quando assumiu a liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, pedindo licença ao Deputado Ulysses Guimarães.
Encontrei na liderança de Teotônio Vilela uma posição
firme em defesa da conciliação, tese que ganhava força
dentro dO.partido a que ele pertencia. E conheci Teotônio Vilela tambêm denunciando os grandes projetos; que
se enriqueciam à custa" da fome e da miséria d(> povo.
Pois' bem, Teotônio Vilela, acabei de chegar de uma
região onde existe um dos maiores projetos qué denun, ciavas, o Projeto Carajás. E lá encontrei, em nome desse
Projeto Carajás, a morte, a fome, a violência, a tortura
de camponeses para a fim de que ali se implantem os interesses das multiriacionais, negociados com o Fundo
Monetário ríltcrnacional para acertar as condições de
administração dessa sub"missão. Teotônio Vilela, muitas
vezes dizias que era necessário rasgar os acordos com o
Fundo Monetário Internacional. Mas, hoje, alguns admitem que isso é uma tolice.
Teotônio Vilela, muitas vezes falavas com violência
quem era o Ministro Antônio Delfim Netto; e hoje há
pessoas que conversam com esse Ministro Antôn"io Del·
fim Netto. Pois bcm, Teotônio, venho da terra dos Carajás, venho da terra onde, em nome de interesses das mui·
tinacionais, planta-se o sangue de um povo quando f
tira da tcrra lavradores indefesos para transformá-los el I
mão-de-obra barata e até escrava. Hoje, TeotônÍo VileI.i,
presides mudanças para que tudo se transforme; presides
o acordo das elites, para que os dominados não tenham
vez; presides os acertos de cúpula, para que aqueles homens famintos do ABC, aqueles camponeses mortos no
Araguaia, ajuventúdc encarcerada que enchiam os presídios continuem com algumas migalhas mas com a condição de que não gritem como gritavam antes.
Teotônio Vilela, ao homenageá-lo eu não estaria sendo coerente se não pudesse traier teu passàdo pará interpretar uma conjuntura trágica, uma conjuntura que quer
impor derrotas perante esse povo tão sofrido e·tão massacrado.
Concedo o aparte ao Deputado Mansueto de Lavor.

o Sr. Man!IUeto de Lavor - Nobre Deputado José
Genoíno, sendo V. Ex; um parlamentaridentificado com
a luta dos trabalhadores brasileiros, convém aqui acrescentar, também a título de registro histórico, uma vez
que esta sessão é de homenagem e para a memória das
gerações posteriores, a atuação do Senador Teotônio VileIa junto aos trabalhadores do ABC, nas portas dos cárceres e em outros, setores da vida pública. Sendo Teotônio Vilela um homem ligado por laços familiares às oligarquias rurais nordestinas, dentre elas ás dos grupos do
açúcar e dos usineiros do Nordeste tão famosos pela sua
truculência e pelo seu fechamento para os problem~s so- '
.ciais, Teotônio converteu-se em um grande profeta da
causa desses trabalhadores rurais. E cito, para não me
alongar, uma vez que seu tempo já está exíguo, o episódio de que participei ativamente, acompanhando Teotô:
nio Vilela, quando ele coordenava uma Comissão de
Parlamentares do PMDB que foi aos sertões do Nordes-
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te analisar, estudar e apontar soiuçi'ies para ós problemas
da seca. Vi Teotônio Vilela nas feiras, em cima de tamboretes, a falar para aquelas multidões de trabalhadores
rurais nordestinos. Ele mesmo dizia; "O que sou eu? Um
louco? Um profeta? O que vim eu buscar aqui? Vim trazer uma palavra de alento e dizer que vocês, que não têm
voz, nem vez, nem nenhuma participação na História do
País, terão em minha voz, enquanto vivo for, um defensor da causa dos trabalhadores". E é preciso saber que
aqueles trabalhadores, com quatro ou cinco anos de seca, estavam percebendo, àquela época, um salário de
15.300 cruzeiros. Na semana passada, Deputado José
Genoíno, na cidade de Fortaleza, realizou-se o Tribunal
do Genocídio do Nordeste. Nesse tribunal, que julgou
aqueles que foram responsáVeis ou co-responsáveis pela
morte de quase dois milhõe~ de nordestinos vitimados
pela incúria, pela desídia das autoridades governamen·
tais, houve a lembrança de Teotônio Vilela como profet~
das causas populares. do povo nordestino e dos traba
Ihadores rurais.

o SR. JOSE; GENOINO - Agradeço a V. Ex' o
aparte.
Com a tolerância da Mesa, ouço o nobre Deputado
Djalm ll BO!TI..
O Sr. Djalma-Bom .:.... Nobre Deputado, não poderia;
de forma alguma, deixar de falar alguma coisa nesta sessão de homenagem à memória a Teotônio Vilela. Líder
do Sindicato dos Metalúrgicos da Região do ABCD, em
São Paulo, fui testemunha ocular da valentia desse grande brasileiro. Nobre Deputado Jos'; Genoíno, naquela
oportunidade, o Senador Teotônio Vilela, diante da verdadeira repressào que se fazia contra os trabalhadores,
enfrentou a polícia, numa participação completamente
diferente da de outros políticos. Teotônio Vilela não pretendeu capitalizar para si dividendos do movimento dos
trabalhadores; agiu, sim, em defesa dos interesses da
classe operária. Outro momento histórico, que não podemos esquecer de forma alguma, deu-se no dia 21 de julho de 1983, quando u atual Presidente da Rcpública~
que hoje faz coro em torno da candidatura do futuro
Presidente dá República, Taneredo Neves, através de decreto subordinou a Polícia Militar do Estado de São
Paulo à Polícia Federal. O Governador Franco Montoro, com a Polícia Militar subordinada à Polícia Federal,
tinha sob seu poder 2J I presos. Téotônio Vilela, não
aceitando as determinaçpes da Polícia Federal, eolocouse em defesa deles; foi ao Governador Franco Montoro e
diss~-Ihe; "Governador, V. Ex' tem que assumir; se não
o fizer, eu'assumirei e darei ordem para que os presos sejam soltós".pepois-de meia hora, o Governador não assumiu, mas TeotôfJio: Vilela, com desteÚlor e valentia,
ordenou que o Delegado de Polícia em São Bernardo do
Campo libertasse os 211 presos, e assim foi feito. Teotônio Vilela nos deixou este capitulo da sua vida, que é ignorado por muitos, mas que faz parte da história política
e partidária de nosso País.

o SR. JOSE; GENOlNO -

Muito obrigado a V. Ex',

Deputado Djalma Bom.
,
Para concluir, Sr. Presidente, Teotônio Vilela serê..
iembrado por várias lideranças de todas as origens e posições políticas. Tenho uma posição política - e Teotônio Vilela a conheceu muito bem - diferente da dele,
/nas isso nunca foi obstáculo para discutirmos e acertar:!"os um' trabalJto em comum.
N ujn Pa ís de atitudes pequenas é muito .,W.Qrtante
'!em'bràrmos as atitudes granqes de homens~comd Teotônio Vilela, (Palmas. O orador é cump~ntado.) , •

o.

SR. PRESIDENTE (Walber Guimarães) - Srs.
Deputados, a Câmara dos Deputados presta homenagem a uma das personalidades que mais dignificaram o
Poder Legislativo - Teotônio Vilela.

Levado há um ano do convivia dos homens, vencido
pela doença que não ousou consumir seu ideal de servir à
Pátria, nem sua firmeza de luta democrâtica, sua lição de
vida, entusiasmo e compromisso com as causas abraçadas permanece viva na memória do povo brasileiro.
De variadas formas revelou sua fé na condição humana. Como escritor, poeta, agricultor, empresário, político, chefe de família, desenvolveu virtudes e defeitos que
o tornaram o homem original e incànfundivel, confiável
e imprevisivel, entusiasta e persistente, capaz de conquistar a admiração, o respeito e o carinho, não só dos que
lhe eram próximos, mas das multidões que o elegeram o
símbolo da esperança.
Esta Casa não homenageia apenas o político Teotônio
Vilela, mas o homem que reuniu, no ato de viver, a grandeza da multiplicidade humana c ousou ser plural para
atingir a singularidade, característica última e maior do
ser humano.
Esta é, pois, uma homenagem à vida, à beleza, à criatividade, a tudo que representa o homenageado. É um
preito à liberdade., à esperança que moveram Teotônio,
Vilela ao apostolado da Democracia e à luta para resgatar o povo nordestino da pobreza que escraviza e limita.
Nenhum homem consegue, no espaço de uma vida,
atualizar todas as suas potencialidades. Pode·se, todavia,
afirmar que Teotônio Vilela conquistou o privilégio de
aproximar-se desse ideal, construindo uma exuberante
personalidade, legado nacional de exemplo a se multiplicar.
n Mesa da Câm!!ra, ao se juntar às homenagens que a
Casa rende à memória de Teotônio Vilela, regis;ra a saudade de um convivio'estimulante e reconhece os elevados
valores humanos de que se tornou símbolo. (Palmas.)'

. 6" SR'/PRESIDENTE' (Walter Gujti1aTaes) findo o tempó destinado, aI? Expediente.
Vai-se passar 'à: OÍ'cteIlnfó' Dia.

Está,
'

,COMIJ.ARECBM=MAIS OS sitS.:
Acre

-

Alérci(')- Dil!!!o-',l?PS;J'õs.él\1ello - PMDB; Ruy LinQ'
PMDF

JosuB 'p~ Souza .....; :~-QS;; ~-andolfo Bittencourt PMDB: Vivaido FrOta...,. PDS; Ubaldino Meirelles ..::.
PDS.

,RomlÔJ,la
Leôniqas Rachid,--,- PpS; Múcio Athayde - PMDB;
Olav~-,Piiei~?PMbB;'6~estesMuniz - PMDB; Rita
Furtado -
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Ceará
Carlos Virgílio - PDS; Chagas Vasconcelos PMDB; Cláudio Philomeno - PDS; Furtado Leite PDS; Gomes da Silva - PDS; Haroldo Sanford - PDS;
Lúcio Alcântara - PDS; Manoel Gonçalves - PDS;
Ossian Araripe - PDS; Paes de Andrade - PMDB;
Paulo Lustosa - PDS: Sérgio Philomeno - PDS.

Rio Grlll1de do Norte
Antônio Câmara - PMDB; Henrique Eduardo Alves
- PMDB; João Faustino - PDS; Wanderley MarizPDS.

P.raib.
Aluízio Campos - PMDB; Álvaro Gaudêncio pDS; Edme Tavares - PDS; Ernani Satyro - PDS;
Joacil Pereira - PDS; José Maranhão - PMDB; Raymundo Asfora - PMDB.
Pern.mbuco
Arnaldo Maciel- PMDB; Fernando Lyra - PMDB;
Geraldo Melo - PDS; Gonzaga Vasconcelos - PDS;
João Carlos de Carli - PDS; José Carlos Vasconcelos
- PMDB; José Mendonça Bezerra - PDS; José Moura
- PDS: Josias Leite - PDS: Mansueto de Lavor PMDB; Miguel Arraes - PMDB; Roberto Freire PMDB; Sérgio Murilo - PMDB.

Alagoas
Fernando Collor - PDS; Geraldo Bulhões - PDS'
Nelson Costa - PDS; Renan Calheiros - PMDB. '
Sergipe
Gilton Garcia - PDS; Hélio Dantas - PDS; Jackson
!'arreto - PMDB.

Bahia
Angelo Magalhães - PDS: Antônio Osório - PDS;
::>omingos Leonelli - PMDB; Eraldo Tinoco - PDS;
Btelvir Dantas - PDS; Felix Mendonça - PDS; Fernando Gomes - PMDB; Francisco Benjamim - PDS;
Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo Correia PMDB; Gorgônio Neto - PDS; Hélio Correia - PDS;
Jairo Azi - PDS; Jorge Medauar - PMDB; José Lourenço - PDS; José Penedo - PDS; Leur Lomanto PDS; Manoel Novaes - PDS: Marcelo Cordeiro PMDB; Ney Ferreira - PDS; Raul Ferraz - PMDB;
Rômu!o Galvão - PDS; Ruy Bacelar - PDS; Virgildásio de Senna - PMDB; Wilson Falcão - PDS.

P~S.:

Pará
Carlds Vinagre - PMDB; Coutinho Jorge - PMDB;
Dipr.fsio Ha~ -:.~MDj3; Domingos Juvenil.!.... PMDB;
Gers'i'n Peres,'!,," PDS;'Jorge Arbage - PDS; Manoel Ri·
beir'~,;:" PDg; S'~bljstião Curió - PDS.

Maranhio
En<Íc Vieira .L PDS; Jayme Santana - PDS; João Alberto de Souia -'- PDS; João Rebelo - PDS; José Burnelt - PDS; M~oo ~aeelar - PDS; Sarncy Filho ~
PDS: Yi~ira' dá; S'uv~ J, PDS; Victor Trovão - PDS.
PI.ui
Jonathas Nunes - PDS; José Luiz Maia - PDS;
Ludgero Raulino - PDS; Milton Brandão - PDS; Tapety Júnior - PDS.

E!pirito S.nto
Max Mauro - PMDB; Myrthes Bevilacqua PMDB; Nelson Aguiar - PMDB; Pedro Ceolim PDS; Stélio Dias - PDS.
Rio de Janelto
Délio dos Santos - PDT; Alvaro Valle - PDS; Arildo Teles - PDT; Bocayuva Cunha - PDT; Clemir Ramos - PDT; Darcílio Ayres - PDS; Délio dos Santos
- PDT; Denisar Arneiro - PMDB; Eduardo Galil PDS; HamiltoIl Xavier - PDS; Jiulio Caruso - PDT;
Jorge Cury - PTB; Jorge Leite - PMDB; José CQlagrossi - PDT; José Frejat -"'PDT; Lázaro Carvalho PDS; Marcelo Medeiros - PMDB;, Márcio Braga PMDB; Márcio Macedo - PMDB; Roberto Jefferson.
- PTB: Ruben Medina - PDS: Sebastião Ataíde ..:..;
PDT; Sérgio Lomba - PDT; Walter Casanova -.:: PDT ~ I.
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Minas Gerais

Santa Catarina

Aníbal Teixeira - PMDB; Antônio Dias - PDS;
Castejon Branco - PDS; Christóvam Chiaradia PDS; Emílio Gallo - PDS; Emílio Haddad - PDS;
Fued Dib - PMDB; Humberto Souto - PDS; Jairo
Magalhães - PDS; João Herculino - PMDB; Jorge
Carone - PMDB; José Carlos Fagundcs - PDS; José
Mcndonça dc Morais - PMDB; José Ulisses
PMDB; Júnia Marise - PMDB; Luiz Baccarini PMDB; Luiz Guedes - PMDB; Magalhães Pinto PÓS; Manoel Costa Júnior - PMDB; Marcos LimaPMDB; Mário de Oliveira - PMDB; Maurício Campos
- PDS; Milton Reis - PMDB; Navarro Vieira FilhoPDS; Nylton Velloso - PDS; Oswaldo Murta PMDB; Pimenta da Veiga - PMDB; Raul Belém PMDB; Raul Bernardo - PDS; Rosemburgo Romano
- PMDB; Sérgio Ferrara - PMDB; Vicente Guabiroba - PDS.

Epitácio Bittcncourt - PDS; Evaldo Amaral - PD8;
Nelson Morro - PDS; Odilon Salmoria - PMDB;
Paulo Melro - PDS; Walmor de Luca - PMDB.
Rio Grande do Sul
Aldo Pinto - PDT; Balthazar dc Bem c Canto PDS; Hermes Zaneti - PMDB; Hugo Mardini - PDS;
Ibsen Pinheiro - PMDB; José Fogaça - PMDB;
Matheus Schimidt - PDT; Nadyr Rossetti - PDT; Nilton Alves - PDT; Osvaldo Nascimento - PDT; Paulo
Mincarone - PMDB; Pratini de Morais - PDS; Rubens Ardenghi - PDS.
Amapá
Geovani Borges -

PDS; Paulo Guerra -

PDS.

Roraima
Sio Paulo
Airton Sandoval - PMDB; Alberto Goldman PMDB; Aurélio Peres - PMDB; Bete Mendes - PT;
Celso Amaral - PTB; Darcy Passos - PMDB; Djalma
Bom - PT; Doreto Campanari - PMDB; Felipe
Cheidde - PMDB; Flávio Bierrembach - PMDB;
Francisco Dias - PMDB; Gastone Righi - PTB; Gióia
Júnior - PDS; Herbert Levy - PDS; Horácio OrtizPMDB; Irma Passoni - PT; João Bastos - PMDB;
João Cunha - PMDB; João Herrmann Neto - PMDB;
José Genoino - PT; Márcio Santilli - PMDB; Marcondes Pereira - PMDB; Mário Hato - PMDB; Mendes Botelho - PTB; Mendonça Falcão - PTB; Moacir
Franco - PTB; Natal Gale - PDS; Nelson do Carmo
- PTB; Pacheco Chaves - PMDB; Paulo Maluf PDS; Paulo Zarzur - PMDB; Raimundo Leite PMDB; Ralph Biasi - PMDB; Renato Cordeiro PDS; Ricardo Ribeiro - PTB; Salvador Julianelli PDS; Samir Achôa - PMDB; Thcodoro Mendes PMDB; Tidci de Lima - PMDB; Ulysses GuimarãesPMDB.

Galú
Brasílio Caiado - PDS; 'Genésio de Barros PMDB; Ibsen de Castro - PDS; Iram Saraiva - '
PMDB; Irapuan Costa Júnior - PMDB; Jaime Câmara
- PDS; João Divino - PMDB; Joaquim Roriz PMDB; Wolncy Siqueira - PDS.
Mato GrollO
Jonas Pinheiro - PDS; Maçao Tadano - PDS; Márcio Lacerda - PMDB.
Mato GrOllllO do Sul
Lcvy Dias - PDS; Plínio Martms- PMDB; Ruben
Figueiró - PMDB; Sérgio Cruz - PMDB.
Paraná
Anselmo Peraro - PMDB; Antônio Mazurek PDS; Antônio Ueno - PDS; Aroldo Moletta PMDB; Borges da Silveira - PMDB; Dilson FanchinPMDB; Trineu Brzesinski - PMDB; !talo Conti PDS; José Tavares - PMDB; Luiz Antônio Fayet PDS; Mattos Leão - PMDB; Norton Macedo - PDS;
Oscar Alves":" PDS; Pedro Sampaio - PMDB; Renato
Bernardi - PMDB; Renato Loures Bueno - PMDB;
Santinho Furtado - PMDB; Santos Filho - PDS; Sebastião Rodrigues Júnior ~ PMDB.

Júlio Martins - PDS; Mozarildo Cavalcanti - PDS.

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Walber Guimarães) - A lista
de, presença acusa o comparecimento de 270 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a
ajlresentar poderão fazê-lo.
O SR. PACHECO CHAVES - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 24, da Lei nO 4.591, de 16 de
dezembro dc 1964, quc dispõc sobrc o condomínio cm
edificações e as incorporações imobiliárias.
O SR. PAULO ZARZUR - Projeto de Ici quc aumenta o valor do salário-família, inclui a mulher do trabalhador como dependente e amplia a idade limite dos
outros dependentes.

D SR. SARAMAGO PINHEIRO - Requerimento
de consignação em ata de voto de congratulações com o
Dr. Glauco Olinger, Presidente da EMBRATER - Empresa Brasileira de Assistência Técnica, e Extensão Rural,
pelo transcurso do 36' aniversário da criação do Sistema
Brasileiro de Crédito e Extensão Rural.
O SR. FERNANDO CUNHA - Pedido de infor.
mações ao Ministério das Comunicações, sobre a distribuição de canais de serviços de radiodifusão sonora e"de
radiodifusão de sons e imagens.
O SR. HUGO MARDlNI - Projeto de lei que acrescenta alínel,l "m" ao art. 20 do Decreto-lei n' 73, de 21 de
novembro de 1966, tornando obrigatório o seguro de daIros J:iessbàis causados por veículos automotbres e mÍlquinas empregados na a~ricultura.
o.,sR'. PAULO LUSTOSA - Projeto de Lei CompleofI1entar que altera a Lei Orgânica da Magistratura, para
dispor sobre licença especial.
O SR. FREITAS NOBRE - Projeto de Lei que cria a
Fundação Nacional de Amparo ao Idoso e dá outras
providências.
- Projeto de lei que altera dispositivos da Lei nO
5.682, de 21 de julho de 1971, com as suas alterações posteriores, c dá outras providências.
- Projeto de lei que altera a Lei nO 6.091, de 15 de
agosto de 1974 e dá outras providências,
O SR. TNOCf:NCIO OLIVEIRA - Projcto de lci quc
regulamenta a licença de funcionamento dos postos de
medicamentos e dá outras providências.
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O SR. ODILON SAtMORJA - Projeto de lei que
permIte ó abatimento, no imposto de renda, de juros pagos ao S.F.H. mesmo para os quc optarem pelo'
desconto-padrão.

o SR. FR'ANCISCO AMARAL - Projeto dc Lei
Complementar que acrescenta parágrafo único'ao art. 22
da Lei Complementar n' 15, de 13 de agosto de 1973, que
regula a composição e funcionamento do colégio que elegerá o Presidente da República.
- Projcto de lei que dispõe sobre parcelamento de débitos das municipalidades para com a previdência social,
com anistia de parte dos respeçtivos encargos, na forma
e condições que especifica.
- Projeto de lei que introduz alteração no Decreto-lei
nO 2.065, de 26 de outubro de 1983, que, "altera a legislação do Imposto de Renda, e dispõe sobre a revisão do
valor dos salários", com vistas ,a restabelecer a atuação
normativa da Justiça do Trabalho quanto ao reajustaménto dos salários, a partir da data que especifica.
- Projeto de lei que acrescenta artigo à Lei nO 6.717,
de 12 dc novembro de 1979, que autoriza modalidade de
concur~o de pr,?gnóstico da Loteria Federal regida pelo
Decreto-lei n' 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras
providências.
O SR. JOSÉ CARLOS FAGUNDES - Projcto de lei
que denominll "Engenheiro José Mendes Júnior" obra
de arte oue menciona.
O SR. FLORICENO PAIXÃO - Projeto de lei que
estabelece normas integrantes do Estatuto dos Mineiros.
- Projeto de lei que extingue os débitos das microempresas definidas na Lei n' 7.256, de 27 de novembro de
1984, nas condições que especifica.
O SR,. ARNALDO MACIEL - Projcto de- lei que
institui critério de desempate em concurso público, e dá
outras providências.
- Projeto de lei que estabelece o congelamento das
prestações devidas ao Sistema Financeiro de Habitação e
dá outras providências.

o

SR. OSVALDO NASCIMENTO - Projeto de lei
quc fixa em um salário mínimo o valor mínimo dos benefícios de prestação continuada mantidos e pagos pela
Previdência Social.
-'projeto de Lei Complementar que altera a redação
do art: 40 da Lei Complementar nO 11, de 2S de maio de
197 I~ para assegurar à trabalhadora rural o direito de se
aposentar aos 60 anos de idade e permitir a concessão
desse beneficio a mais de um componente da unidade familiar.
O SR. JÚLIO COSTAMILAN - Projeto de lei que
dá nova redação ao art. 193 da Consolidação das Leis do
Trabalho, asscgurando adicional de periculosidade ao
empregado elctricitário.
- Projeto de lei que autoriza aos motoristas de táxi e
lotação o uso de gás liquefeito de petróleo como combustível.
- Projeto de lei que institui o a!;lOno escolar em favor
do empregado estudante.
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAIS - Requerimento de
cot)~ignação na ata dos trabalh6s de hojc, Vbto dc rcgozi-

jo jlelo transcurso do 7lJ9 aniversário do poeta, escritor e
tradutor Jamil Almansur Haddad.
- Projcto de lei que altera o art. 10 do Decreto-lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, que djspõe sobrc as desapropriações por utilidade pública. ,
- Projeto de lei que acrescenta itcm ao art. l' do
Decreto-lei nO 20 I, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe
mbre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores.
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o

SR. AMADEU GEARA - Projeto de lei que dispõe sobre a realização de plebiscito, para o eleitorado
brasileiro decidir sobre a duração do mandato do Presidente da República, eleito pelo Colégio Eleitoral a 15 de
janeiro de 1985 e dá outras providências.

o SR. ROMULO GALVÃO - Projeto de lei que dispõe sobre a contagem de tempo de serviço na atividade
privada, para fins de qüinqüênio.

o SR. ALCENI GUERRA - Projeto de lei que subordina ao Ministério da Saúde, 6rgãos que prestam
ações de proteção à saúde: cria Fundos de Custeio para
os Programas de Assistência à Saúde, de Seguro Social c
de Assistência Social.
o SR. ADHEMIR ANDRADlt - requerimento de
criação de uma Comissão de Inquérito .tlestinada a apurar as causas e responsabilidades pelas violências dos
Conflitos Fundiários existentes no País, visando buscar
solução para a pacificação no campo.
o SR. ALÉCIO DIAS - Proposta de Emenda à
Constituição que altera o caput do artigo 147 da Constituição.

o SR. FLÁVIO BIERRENBACH - Projeto de lei
que cria a obrigatoriedade do pagamento de juros aos
correntistas das instituições financeiras públicas e privadas, c determina outras providências.
o SR. ANTONIO OSÚRIO -

Projeto de lei que extingue a Superintendência Nacional do Abastecimento
-.BUNAB c determina outras providências.
- Projeto de lei que acrescenta dispositivos ao
Decreto-lei n. 1.940, de 25 de maio de 1982, que institui
contribuição social - FINSOCIAL, e dá outras provi.
dências, para destinar parte das aplicações ao Norte e ao
N ardeste, c determinar a divulgação periódica do montante dos recursos arrecadados.
- Projeto de lei que veda aos estabelecimentos particulares de ensino, em todos os graus, a cobrança de encargos financeiros nas condições que especifica, e dá outras providências.
- Projeto de lei complementar que aereseentll parágrafos aos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional.
O SR. NILTON ALVES - Projeto de lei que estabelece que entidades podem exercer a função de agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras providências.

o SR. HAROLDO LIMA - Projeto de lei que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria por invalidez aos
cóntribuintes da Previdências Social.
O SR. NAVARRO VIEIRA FILHO - Projeto de lei
que permite às Comissões Provisórias dos Partidos Políticos em formação indicar' candidatos.
O SR. ELQUISSSON SOARES - Projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a instituir o "Museu Castro
Alves" na cidade de Salvador, Bahia.
- Projeto de lei que declara o Municipio de Ituaçu,
na Estado da Bahia, área especial de interesse turístico e
dá outras providências
O SR. ARTHUR VIRGILIO NETO - Projeto de
Resolução que dá nova redação aos artigos 23 c 24 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e determina outras providências.
- Requerimento à Mesa para que seja constituída
Comissão Mista. sobre a criação do "Ministério da
Amazônia".
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O SR. JOÃO BATISTA FAGUNDES - Projeto de
lei que proíbe vincular a propaganda da comercialização
e consumo de cigarros ao sucesso pessoal.

o SR. LUIZ SEFAIR - Projeto de lci que dispõe
sobre o salário do menor.
- Projeto de lei que regula a substituição de livros di-'
dáticos nas escolas e dá outras providências.
- Projeto de lei que estabelece número máximo de
alunos em salas de aula.
- Projeto de lei que dispõe sobre a reversão de cotas
de pensão previdenciárias.
- Projeto de lei que proíbe a cobrança de taxa de contrato de locação.
- Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a efetuar a aquisição de quadros sobre Brasília.
- Projeto de lci que dispõe sobre o exercício do magistério, e dá outras providências.
- Projeto de lei que autoriza dedução de 50% nos medicamentos adquiridos por inválidos, e dá outras providências.
O SR. NELSON DO CARMO - Projeto de lei que
altera dispositivos da Lei n. 7.238, de 2? de outubro de
1984, para tornar trimestral a periodicidade dos reajustes
salariais.
- Projeto de lei que obriga às casas exibidoras de cinema apresentarem produções nacionais no mínimo por
180 dias-ano e determina outras providências.
O SR. NATAL GALE - Projeto de lei que dispõe
sobre propaganda eleitoral.
- Projeto de lei que dispõe sobre exames médicos e
psicotécnicos para motoristas.
- Projeto de lei que dispõe sobre depósito prévio nas
condenações por acidentes de trânsito.
- Projeto de lei que inclui a fotografia do motorista
na CNH.
- Projeto de lei que concede desconto de 50% na energia elétrica consumida na lavoura.
- Projeto de lei que revoga o Decreto-lei n. 1.105, de
20 de maio de 1970, que declarou de interesse da segurança nacional os municípios de Paulínia e Castilho, no
Estado de São Paulo e Três Lagoas, no Estado de Mato
Grosso.
- Projeto de lei que fixa em quatro o número de horas
diárias de trabalho exigíveis de advogados.
- Projeto de lei que isenta do ICM aparelhos ortopédicos.
- Projeto de lei que dispõe sobre dotação orçamentária para ferrovias e hidrovias.
..... Projeto de lei que institui o documento nacional.
O Sr. Hélio Manhães - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder, do PMDB~
O SR, PRESIDENTE (Walber Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

o SR. Hl!:LIO MANHÃES (PMDB - ES. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Deputados, a fala
do candidato do PDS, Sr. Paulo Maluf, ontem, no plenário desta Casa, proporcionou aos observadores da im~rensa especializada uma série de reflexões e de análises.
Mas a nós, que temos a responsabilidade de, no dia 15 de
janeiro, aqui comparecer para dar uma dccisão histórica;
sufragando o nome do ex-Governador Tancredo Neves,
~ào seria até porque somos intransigentes críticos do Sr.
Paulo MaIuf, do seu comportamento político, dos seus
métodos de atuação, nestas rápidas palavras, que poderíamos colocar em evidência as contradições que deixaram o povo brasileiro perplexo e estarrecido.
O candidato do PDS teve a veleidade de querer modificar aquilo de que, na prática, não deu exemplo. Com
.efeito, o seu passado não o recomenda e não lhe dá crédi·
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to sequer para assmar um programa de Governo que
proponha mudanças para este País. De repente, o candi-'
dato do PDS modifica a sua posição, deixa de ser o cano'
didato do continuísmo e quer, pela retórica,
transformar·se em candidato de oposição. Mas é bom dizer - e a nossa colocação vai-se fundamentar tãosomente numa incoerência que ofende a dignidade deste
'Parlamento - que ontem, o Sr. Paulo Maluf afirmou,.
daquela tribuna, que democracia forte se faz com Congresso forte, com Legislativo forte. S6 ontem, tivemos,
'lIfinal, o primeiro discurso do Deputado, que foi eleito
pelo povo do Estado de São Paulo mas que, durante dois
anos, aqui não esteve participando de nenhum.a atividade, que nunca foi a uma comissão técnica sugerir, ou lutar ao lado das oposições, na tentativa de mudar o atual
modelo social e econômico, ou a política institucional.
Estivemos aqui, ao longo de todo o ano passado, resistindo a um festival de decretos-leis do Presidente Figueiredo contra o arrocho e o achatamento dos salários dos
trabalhadores brasileiros. Se passarmos os olhos sob're a
.luta das oposições, neste plenário, aqui não esteve o Sr.
Paulo Maluf, sequer para ajudar-nos com uma mínima
·sugestão. Aqui não esteve para votar a Emenda Dante de
Oliveira, de eleições diretas para Presidente da República - omitiu-se; aqui não estcvc na votação da Lei de Infc"rmática: aqui não esteve ele, hora alguma como Deputado Federal. Falta-lhe autoridade, portanto, para dizer
ao País que democracia forte faz-se com Legislativo forte. Sim, Sr. Il<esidente, sim, Srs. Deputados, democracia
forte faze-se com Legislativo forte - mas se faz também,
pelo menos, com a prescnça do Deputado no plenário,
para poder dar sua participação no processo político do
se.u País. Um Deputado ausente, indiferente, omisso, um
Deputado que não cumpriu o juramento do seu mandato
não tinha sequer o direito de ocupar a tribuna da Casa e
propor mudanças para este País.
Era ç que tinha a dizer.
Plp·{l,t~. q,discurso do Sr. Hélio Manhães o Sr.
'Wilfher 'Guimilrãcf' 1'- Vice-Presidente.: deixa a ca;
deira da presidêncIa,· que é ocupada pelo' Sr. Osmar
Leiião. Supleme de Secretário.

O Sr. Celso Peçanha (Líder do PTB) - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.

o SR. PRESlDENTE (Osmar Leitão) - Tem a palavra o nobre Deputado.
o SR. CELSO PEÇANHA (PTB - RJ. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, não falo, neste instante, em
nome de todo o PTB, embora falando no horário de Liderança do meu partido. Fal\" Sr. Presidente, em meu
nome. Há mais de seis meses, venho proclamando que
desejaria examinar o problema político brasileiro,
analisando-o com profundidade, sobretudo os nomes
que eram apontados à Presidência da República. O meu
partido não se pronunciou até 5 de setembro, não apontou um candidato à Presidência da República. Mas eu tinha o meu direito, como o tenho, de votar naquele que
melhor julgar conveniente aos interesses do País. Dois
candidatos se apresentam, c o Partido Trabalhista Brasild~o encontra, no candidato do PMDB, maior identida-'
de com os postulados de sua organização e maior vinculação com toda a máquina' e toda a vivência trabalhista
.neste País. O ex-Governador Tancredo Neves começou a
'sua vida, na sua terra natal, como advogado do Sindicato de Ferroviários. Esteve preso em função da defesa daquelas causas. Mais tarde, ocupou vários postos, exercendo outras atividades públicas. Foi Ministro do Presidente Getúlio Vargas c teve uma atuação sempre voltada
para as causas trabalhistas. Quando o Presidente faleceu,
lá estava Tancredo Neves, à beira do túmulo de Getúlio
Vargas, falando ao povo brasileiro a saudade de todos
nós. Mais tarde foi primeiro Ministro do Governo trabalhista de João Goulart, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro.
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Sr. Presidente, há pouco, UllLjornalista me perguntava: "Por que V. Ex' ficou com Tancredo Neves? Ele vai
dar alguma coisa a V. Ex', vai dar alguma coisa ao partido?" E eu respondi: "Pergunte-me o que eu, o que o meu
partido, o que nós vamos dar à Nação, e não o que vamos receber do candidato da Aliança Democrática.
Nada pedimos."
O Diretório Nacional da PTB deverá reunir-se no próximo dia 15. O Presidente do partido, Deputado Ricardo
Ribeiro, e o Secretário-Geral, Paiva Muniz, têm mantido
entendimentos com os Líderes da Aliança Democrática.
O meu partido não se pronunciou, mas, na verdade, eu
me proponho a votar no candidato Tancredo Neves por_o
que ele expressa, por sua vivência especial, o pensamento
trabalhista e sempre esteve ao lado dos dirigentes'do meu
partido, inclusive do fundador do Partido Trabalhista
Brasileiro, o Presidente Getúlio Vargas.
Durante o discurso do Sr. Celso Peçanha o Sr. Osmar Leitão, suplenlf! de secretário, deixa a cadeira da
presidência, que ~~ocupada pelo Sr. Flávio Maremo,
Presidente.

o Sr, Jacques D'Ornellas- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como líder do E'OT.
o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a pa'ili\Jra O nobre' Depuíado.

o SR. JACQUES D'ORNELLAS (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma comitiva composta de parll\mentares, jornalistas, bispos, padres, freiras e entidades que defendem os
direitos humanos esteve na região norte dei Goiás, conhecida como Bico do Papagaio, e no sul,'do Párá, nos dias
28, 29, 30 de novembro e I. e 2 de dezembro 'de 1984, da
. qual participaram, entre outros, os Deputados Ademir
Andrade e Sérgio Cruz, do PMDB; José Genoino Neto e
Irma Passoni, do PT de São Paulo; Jacques D'OrnelIas,
do PDT do Rio de Janeiro; Deputado helga WiI1y Kuijpers e Deputado inglês Anthony Simpson, do Parlamen-,
to Europeu; Tricia Feeney, da Anistia Internacional. .
Nas localidades de Axixá, Augustinópolis, Sampaio"
Buriti, Povoado dos Canários ...:.. (incendiado) e Xinguara, a comitiva constatou, In loco, que a geografia dos
grandes projetos econômicos se iguala a geografia da'
. morte e da destruição, onde populações inteiras vivem
em permanente sobressalto pela ação criminosa de fazendeiros e seus pistoleiros de aluguel, onde as autoridades, pagas com o dinheiro público para oferecer garantia
ao povo daquela região, invariavelmente tomam o partido dos donos do capital contra os trabalhadores rurais.
O gráfico abaixo revela o nível do crescimento dessa
violéncia:

Lavradores
Assassinados
Fazendeiros e
Pistoleiros
Total

81

14
12
16

i

passa."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, os que somos Ieai&
e fiéis, nós, os que guardamos fidelidade aos princípios,
continuaremos ao lado do nosso c~ndidato.
O Sr. Hélio Manhães - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. HtLIO MANHÃES (PMDB - ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex', pela
ordem, providência quanto à linguagem antiparlamcntar'
mais ou menos dirigida à Liderança do PMDB, empregada pelo Lider do PDS, ...
O Sr. JoaeU Pereira -

Ano de
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PDS à Presidéncia da República, e disse uma série de inverdades, inclusive que S. Ex' era um ausente desta Casa.
Em contestação ao que disse S. Ex' posso afirmar que
ninguém participou mais de reuniões, seminários, simpóN
sios, reuniões de Comissões para tratar de temas nacionais os mais palpitantes que o Deputado Paulo Salim
Maluf. Se ele não é um freqüentador assíduo desta tribuna e somente ontem falou ao Plenário desta Câmara, isso
não é novidade, inclusive porque se sabe que a atuação
parlamentar não é desempenhada exclusivamente no pie.
nário. Ninguêm pode negar ao ilustre ex-Governador
paulista os méritos de um homem bem preparado para
gerir a coisa pública neste País, como a geriu muito bem
à frente do Estado de São Paulo, conhecedor profundo
da problemática nacional em todos os seus aspectos. E
tam bém não se pode censurá-lo por ter usado, no discurso de ontem, uma linguagem franca e candente. Jamais
ele quis ser - nem nunca foi - o candidato do conti~uismo. Agora, o que nos deixa estarrecidos e estontea,dos é verificar que, por um passe de mágica, o candidato
'que deveria ser da Oposição celehrou pactos e acordos,
às, vezes espúrios, com elementos do poder e recolhe hoje
() apoio e a solidariedade de figuras que viveram neste regime, que eles, da Oposição, tanto condenam; viveram
vinte anos desfrutando as benesscs do poder.
_ É preciso respeitar a atitude corajosa do Deputado
Paulo Maluf, que fala à Nação com autoridade moral,
porque já vai ehegando a um ponto de supersaturação
essa linguagem violenta e intolerante de figuras que onótem defendiam as eleições diretas e hoje não querem ouvir falar em diretas. Têm mais medo das diretas que o
diabo da cruz.
Sr. Presidente, somente reconhecemos coeréncia e dig·
nidade em quem age com eoerência e dignidade. Por outro lado, convém salientar que o Deputado Paulo Maluf
vai continuar na sua luta de pregoeiro da democracia,
das suas boas idéias e do seu programa de Governo, sem
dar atenção alguma à fúria desordenada e inquieta dos
intolerantes, porque "os cães ladram, mas a caravam"
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Inexiste essa linguagem.

O SR. HltUO MANHÃES - ...quando trouxe aqui a
imagem, a figuração "os cães ladram, mas a carruagem
passa", numa referência que me parece de baixo nível
para o debate parlamentar nesta Casa. Pediria a V. Ex'
que o excluísse dos Anais.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Nobre
Lider, no devido tempo, a Mesa nunca deixou de apreciar a linguagem usada na Casa.

o Sr. JoacU Pereira - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação como Líder do POS.

O Sr. NUton Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Llder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra O nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o nobre Deputado.

o SR. JOACIL PERElRA (PDS - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda há
pouco, o nobre Líder do PMDB, em linguagem furiosa
criticou o ilustre Deputado Paulo Maluf, candidato do

O SR. NILTON ALVES (PDT - RS. Sem revisão do
otador.) - Sr. Presidente, nós, da bancada do PDT,
queremos registrar nosso veemente repúdio pelo que está
acontecendo com os a~entes financeiros do BNH.
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o BNH, que deveria ser o agente executor da política
financeira do setor de habitação, está-se deixando levar,
c os agentes financeiros vêm ocupando espaço considerável nesse setor. O BNH é simplesmente repassador de recursos. Os agentes financeiros, esses atravessadores, estão tirando do mutuário uma polpuda participação.
Agora mesmo, queremos denunciar que dois trilhões de
cruzeiros, arrecadados pelos agentes financeiros para serem repassados a título de financiamento da casa própria, não o foram.
Queremos aqui registrar o nosso repúdio c condenar a
atuação desses agentes financeiros, que estão ocupando
o lugar que deveria ser preenchido pelo negligente BNH.
O Sr. Airton Soares (Lider do PT) - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o nobre Deputado,
O SR. AIRTON SOARES - Sr. Presidente, acabo de
receber cópia de denúncia formulada pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso de
São Paulo, onde o Dr. Mário Carvalho de Jesus, advogado, denuncia ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, o carteI de cimento na pessoa do
Dr. José Ermírio de Moraes.
A matéria é grave, está rclatada em II laudas e instruída por 10 documentos.
A Cimento Perus, em vias de ser transferida para a
multinacional de cimento Santa Rita, com apoio da BANESPA - Banco do Estado de São Paulo, está sendo
asfixiada aos poucos. Há dois anos a empresa tinha mais
de 600 empregados, dos quais restam hoje somente ISO,
ameílçados de desemprego. Quero lembrar que a empresa Perus voltou às mãos do grupo Abdala.Por uma dessas manobras que se faz dentro da lei, de novo o grupo
Abdala é o responsável pela Cimento Perus.
Após formular está denúncia, requeiro a V. Ex' que
considere o restante de meu pronunciamento como lido,
para que seja publicado no Diário do Congresso Naclonal.'
Este é o requerimento que faço a V. Ex' Peço também
aW,,Ex', se possível, que determine o envio de cópia destf pronunciamento ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a fim de que esse cartel do cimento não
possa colaborar para que trabalhadores percam seus empregos e para que uma fábrica nacional vá parar nas
mãos de uma empresa multinaciona1. Estamos contra
esse tipo de política eeonômica. Lamentamos o envolvimento de entidades como o BANESPA, e de personalidades como o Dr. José Hermírio de Morais nesse famigerado carteI, que vem há muito tempo prejudicando os
trabalhadores da indústria do cimento.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR..

Ilm•. Sr. Inspetor Regional do CADE em São Paulo.
"Mas causar discórdia que elimine a má concórdia, isto é, a fundada na vontade má, é louvável. E
deste modo, foi louvável que Paulo tivesse provocado dissensão entre os que eram concordes no mal;
pois também o Senhor disse: não vim trazer a paz,
mas espada (São Tomás de Aquino in. "A primazia
do Trabalho sobre o Capital " - Edição da Frente
Nacional do Trabalho, 1961)."
Introdução
O preceito do Doutor Angélico pode ser interpretado
e aplicado de diferentes maneiras, dependendo do nosso
prisma de visão. Os subscritores desta repré!entação, en·
gajados muitos deles há mais de 30 anos na busca incessante da justiça social, por intermédio do processo da
não-violência ativa ou firmeza-permanente, expressão
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mais a gosto dos operítrios para definir e caracterizar o

método de Gandhi, pacientemente trabalham em busca
da Verdade, "que é poderosa e sempre domina tudo, ainda que ferida pelos mortais".
Do pedido de representação

o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, sediado em Perus à
rua Padre Manuel Campello, 182, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo, com sede à rua Tenente
Azevedo, 208, o Prefeito Municipal de Cajamar, Aristides Liveira Ribas de Andrade, o Presidente da Câmara
Municipal de Cajamar, Gino Rezaghi, a Frente Nacional dos Trabalhadores, sita à Avenida Ipiranga 1267,9andar e a Advocacia Carvalho de Jesus, sociedade civil
inscrita na OAB sob n- 176 e com endereço à Avenida
Ipiranga 1267, 14- andar, vêm, nos termos da Lei n4.l37,de 10 de setembro de 1962, por intermédio de seu
procurador, representar contra o Sr. José Ermírio de
Moraes Filho, brasileiro, casado, industrial, com escritório em São Paulo na sede do Grupo Votorantim, à
Praça Ramos de Azevedo, 254, presidente do Síndícato
Nacional das Indústrias do Cimento, pelas razões seguintes que passam a alinhavar:
1 - Como e cediço, algumas empresas do antigo Grupo J.J. Abdalla foram confiscadas em 1973 e 74, entre
'elas a Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus,
com acervo patrimonial superior a 4 mil alqueires de terras, 20 milhões de pés de eucaliptos, as jazidas que fornecem a matéria-prima para a fabricaçãó do cimento, loca·
lizadas em Cajamar, e a própria fábrica, em Perus;
2 - Em 1980, saneada a "Perus", segundo a administração federal. parte daquela empresa foi colocada em
concorrência pública. Esperava-se que várias propostas
fossem apresentadas, como declarou o Sr. Osvaldo Grassiolto, funcionário do Banco do Brasil, investido nas
funções de gerente da Cimento Perus. As principais produtoras de cimento fizeram levantamento do potencial
das jazidas de Cajamar. As conclusões foram positivas.
No entanto, soube-se depois, que as produtoras interessadas na aquisição da "Perus",ligadas ao eartel dirigido
pelo Sr. José Ermírio de Moraes Filho, decidiram de forma uníssona não apresentar nenhuma proposta, porque
tal atitude forçaria a Fazenda Nacionál a baixar o preço
de avaliação. Mas o eartel não contava com o espírito
aventureiro e ousado dos antigos donos da "Perus", que
se associaram a seu parente Sérgio Stephano Chohfi,
possuidor de bom conceito na área federal. Formaram o
consórcio Sérgio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio SI A e a Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda
do Rio Pardo, esta representada pelo Antonio João Abdalla e Antonio João Abdalla Filho (doc. 1);

3 - Assim, o mencionado consórcio acabou reassumindo a "Perus" por 790 milhões de cruzeiros (320 alqueires de terra, as jazidas de Cajamar, a Estrada de Ferro Perus-Pirapora e a fábrica de cimento em Perus) em
fevereiro de 1981. Foi então constituída a Fábrica Nacional de Cimento Portland Perus, que foi sucedida pela
atual Companhia Nacional de Cimento Portland Perus.
4 - Marcada pelo sinete da administração incapaz e
fraudulenta (afirma-se com segurança que a "Perus" não
paga desde 1981 o ICM, o IPI, o Imposto Territorial,
não recolhe Fundo de Garantia, nem a contribuição previdenciária), a "Perus" decidiu, inopinadamente, desativar as suas pedreiras de Cajamar, em 25-1-83, porque lhe
pareceu mais rentável livrar-se da mã0 7 de-obra de quase
200 empregados que laboravam naquela localidade. Ein
seguida, passou a comprar o calcário já calcinado (clinquer) da multinacional Cimento Santa Rita - proprietário de jazidas e fábricas no vizinho Município de Itapevi. Na verdade, esse fornecimento começou em fins de
1982.

Os fatos conhecidos: a deseoherta
Do eartel pelos trabalhadores
5 - Destarte, o objetivo da fábrica de cimento "Perus" restringiu-se a moer o clinquer em Perus, reduzindo
ainda mais a mão-de-obra. O fornecimcnto do c1inquer
foi interrompido em 5-6-84, gerando a paralização da
moagem em Perus. Gestões foram feitas e nelas o Sindicato teve papel relevante, a ponto de encorajar a direção
da "Perus" e o próprio Sindicato a celebrarem Acordo
Coletivo datado de 4-9-84, mas só assinado 7 dias após,
em que ficou pactuado:
a) a quantidade mínima de 20 mil toneladas de dinquer;
h) a volta ao serviço de cerca de 100 empregados dispensados em agosto de 1983, bem como a garantia de
emprego (cláusulas l' e 5', Documento 2, em 3 fls.).
6 - Por ocasião da primeira mesa-redonda na DRT,
em São Paulo, em 19-9-84, com o objetivo dc se renovar
o reajuste de salários a vigorar em I' de outubro, estando
prcsentes todas as produtoras de cimento, o Sindicato
colocou a seguinte preliminar:
"Os companheiros da "Perus" estão parados há mais

de 90 dias, por falta de matéria-prima na fábrica, a qual
tem sido fornecida por outras produtoras de cimento há
mais de 1 ano e meio.
"E isso acontece porque, segundo informações seguras, o Sindicato patronal impede que haja esse fornecimento de matéria-prima" (Documento 03 - Todas as
certidões xerocopiadas e autenticadas pelo TRT se referem ao dissídio coletivo n' 227/84, que será julgado no
início do ano vindouro);
7 - Dois dias após, o Sindicato e as produtoras de cimento reuniram-se na Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de
São Paulo e, depois de rica troca de idéias, ficou consignado na ata, a propósito das 20 mil toneladas mensais de
elinquer:
"Ouvidos individualmente os reprcsentnates das produtoras de cimento declararam estar dispostos a fornecer

clinquer necessário (matéria calcinada), desde que haja
garantia de pagamento mediante condições a serem estabelecidas entre a direção da Perus e as produtoras de cimento (Documento 04);
O

8 - Parecia, assim, estar garantida a volta ao trabalho
dos empregados que estavam sem atividade na fábrica e
a readmissão dos dispensados. No dia 25 do mesmo mês
de setembro, as partes retornaram à DRT, e:
"O Presidente do Sindicato leu o documento, que satisfez a todas as partes, uma vez que as empresas produtoras de cimento, todas elas, se dispuseram a fornecer o
clinquer, apenas com a garantia da fiscalização do Sindicato, quanto ao controle da entrada do clinquer c da
venda do cimento, cuj9 resultado seria destinado prioritariamente ao pagamento dos salários, dos fornecedore~
de elinquer, da e, digo;' do fornecimento de energia e do
pagamento da embalagem, exibiu o documento e pediu a
sua juntada ao processo, o que foi deferido" (Documento 05);
9 - Mais uma vez, parecia que o efetivo fornecimento
do clinquer estava na dependência de tratativas secundárias entre li "Peru's" e as demais cimenteiras. Inocentemente, os trabalhadores ignoravam a força do cartel do
cimento, cujo chefe, José Ermírio de Moraes Filho, se
encontrava em viagem à Europa. Sua ausência era o motivo do não fechamento do negócio entre a "Santa Rita"
e a "Perus".
Não se poderia quebrar o princfpio harmônico que
conduz os imperativos dos dominadores do mercado,
uma vez que a diretriz da "fidelidade" mantinha plena
eficácia e amplo alcance, que sói ocorrer nos casos de

predomínio e abuso do poder econômico que não encontra barreiras nem óbices legais para a sua atuação;
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10 - A auséncia do Sr. José Ermínio de Moraes Filho
se constituía no "leitmotiv" da procrastinação do negócio. Notícias veiculadas nos .Tornais paulistas dão ênfase
à dominação do mercado pelo cartel do cimento. Em

verdade, o Jornal da Tarde do dia 8-10-84 enfocou a
questão:
"Denúncia contra a Umáfia cimenteira" está sendo

preparada pelos operários da Cimento Perus, há mais de
cem dias com suas atividades paralisada devido ao não
fornecimento de clinquer (matéria-prima), por parte de
outros produtores. As dificuldades financeiras da empresa são conseqüências de "pressão" feita pclQ "eartel de
produtores" interessados na sua não reativação. A Cimento Santa Rita, que se comprometeu na Delegacia
Regional do Trabalho a fornecer o clinquer necessário à
Perus, suspendeu o compromisso única e exclusivamente
porque não está interessada na sua recuperação financeira. Em dificuldade, fica mais fácil comprar. A Cimento
Santa Rita por sua vez afirma que o fornecimento de
clinquer depende de autorização do Sindicato das Indústrias de Cimento, "motivo de mais revolta para os ope...

rários da Perus" (Documento 06);
A seguir, nos permitimos transcrever alguns tópicos
do Jornal Folha deS. Paulo em reportagem assinada, em
que o carteI é expressamente mencionado e mais uma vez

se diz que o chefe do cartel está na Europa:
"Os trabalhadores querem que as indústrias garantam
à Perus o fornecimento de 20 mil toneladas mensais de
clinquer, para que ela volte a operar e readmita os 120
operários (dos 250 que tem), demitidos nos últimos três
meses. "Se for peciso levaremos o problema ao CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), pois
esse cartel formado para asfixiar o Antonio AbdalIa (sócio de Sérgio Chohfi na Perus) e obrigá-lo a vender a
fábrica, nilo pelos US$ 17 milhões que ele quer, mas pelos US$ 13 milhões oferecidos pela Cimento Santa Ri·
ta."'
O presidente da Votorantim - e do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, no Rio, e da Associação
Brasileira do Cimento Portland, em São Paulo - José
Ermírio de Moraes, está na Europa" (Documento 07);
1I - Retornando do Velho Mundo, o Sr. José
Ermírio de Moraes Filho houve por bem, em 17 de outubro, dirigir-se ao Presidente do Sindicato em encabeça
essa representação, pretendendo, em linguagem melíflua,
isentar-se de qualquer responsabilidade na comercialização do cimento entre as empresas (é bom sublinhar
desde logo que o Grupo Votorantim tem 14 fábrieas de
cimento no Brasil), acrescentando, com ufinesse"

"Não temos, nessas condições, qualquer possibilidade,
de questionar porque uma determinada empresa parou
(ou diminuiu) o seu fornecimento de elinquer para ou·
tra." (Documento 08);
2 - No mesmo dia, o Sindicato dos trabalhadores
desvendou a face do cartel, entregando a resposta em
mãos do Dr. Luís Vieira, que tinha sido o portador da
carta do seu patrono, em que ficou evidenciado:
a) que em abril do corrente a SOEICON, cimentaria
estabelecida em Minas Gerais, furou o pacto do cartel e
vendeu o cimento em São Paulo, em abril e maio, por
preço inferior em 60/70% ao sacramento pelo crp;
b) foi dito, com todas as letras:
"V. S' estava viajando para a Europa e talvez não esteja a par do pacto firmado inclusive pelo Dr. Luís Vieira,
em 21 de setembro, na sede da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mobiliário, segundo o qual todas as produtoras de "clinquer" se prontificaram a fornecer aquela matéria-prima semiindustrializada à "Perus", desde que o Sindicato controlasse a venda do cimento. de tal forma que o produto da
vcnda fosse destinado prioritariamente ao "pagamento
dos salários, aos fornecedores de cHnquer. ao forneci-
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mento da sacaria para embalagem do cimento c ao fornecimento de energia" (naturalmente o Dr. Luís Vieira
poderá propiciar ao senhor a leitura da ata lavrada no
dia 21/9/84, na sede da Federação",
c) o Sindicato reconheceu o espírito nacionalista do
fundador do Grupo Votorantim, e sugeríu que ele participasse de uma sociedade de economia mista, impedindo
que a "Perus" fosse parar nas mãos da multinacional
"Santa Rita" (Documento 09);
13 - Nenhuma resposta ou gesto obteve o Sindicato
para sua carta, porque, como é sabido, o cartel trabalha
em silêncio. A intervenção pedida pelos trabalhadores ao
Governo Montoro converteu-se, generosamente, em
auxílio ao cartel, porque:
I) o pedido de formação de uma comissão para estudar a desapropriação da "Perus", o Governador Montoro, embora tenha concordado com a constituição da comissão, integrada pelos professores Fábio Konder Comparato, José Carlos Dias, José Serra, Luís Carlos Bresser
Pereira, e este Sindicato, jamais determinou com seriedade a sua convocação. O professor Bresser funciona há
mais de um mês e meio como único gestor do Governo
Montoro e, sem conhecer o assunto, afirmou, na primeira entrevista que tivemos, ser contra a desapropriação e
que o cartel existe mesmo. Concluiu que as multinacionais tratam bem os operários...
lI) A bem da verdade, no encerramento do Simpósio
"Muda Brasil", em S. Paulo, no dia 13 de novembro, o
Governador se avistou com o Diretor do Sindicato e seu
advogado, prometendo pela segunda vez a convocação
da comissão, que devia ser integrada, além das mencionadas pessoas, pelos Drs. Eduardo Muylaert e Almyr
Pazzianotto Pinto. Mas convocado sozinho dia 14 de novembro à noite, no dia 15 o patrono do Sindicato compareceu ao Palácio dos Bandeirantes, às 9 horas,
fazendo-se acompanhar do Prof. Nelson Abrão, quando
se avistaram com o Governador, o professor Bresser e
seu advogado, Dr. Arnoni, do Banespa, O Presidente do
Banespa mostrava-se satisfeito com o encaminhamento
da venda da "Perus" à Cimento Santa Rita por 17 milhões de dólares e," para ajudar na venda", estava disposto a "anistiar" a "Perus" em cerca de 2 bilhões de
cruzeiros de ICM, mas ante o nosso espanto, o Governador recomendou: "poderíamos receber em ações". O Dr.
Arnoni ponderou que só tinha conseguído 19 mil toneladas por mês de cHnquer, e que os trabalhadores não deviam ser Hcaprichosos";
1Il) Hoje, dia 3 de dezembro, o cHnquer ainda não
chegou à "Perus" c, segundo informações transmiti~as
pelo próprio Dr. Amoni, a tonelagem daquela matériaprima será de apenas 6 mil mensais, esperando-se pela
sua chegada no correr desta semana, pois o BANESPA
está financiando o fornecimento do elinquer;
14 - A gravidade da matéria aliada ao sofrimento em
que viviam esses operários, levou as entidades que subscrevem essa representação a publicarem, em Seção Livre,
o "Alerta dos Trabalhadores da Cimento Perus ao Governo Montoro, Senadores, Deputados, Federações, Estudantes e à Opinião Pública Nacional, Contra o Cartel
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do Cimento", em 9/ II /84 e que foi transcrito na Folha
de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, em 9/11/84 e que foi
transcrito na Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo do
dia 10 de novembro e no Jornal da Tarde e Notícias Populares no dia 12, bem como no semanário "O São Paulo" (Documento 10);
15 - A decepção dos trabalhadores vai crescer porque
a garantia de que ninguém seria dispensado (assegurada
no acordo coletivo - doc. 02) e de que os demitidos retornariam à atividade, não serão possíveis com a moagem de 6 mil toneladas de clínquer por mês. Muitos trabalhadores, dispensados em 31 de agosto,já perderam as
esperanças e partiram alhures; outros, sem salários desde
setembro (recebera apenas 1/3 do devido), acutilados
por prestações vencidas, aluguéis não pagos;"aiimelltação deticiente, - embora o Fundo de Solidariedade 'do
Palácio do Governo tenha atendido parcialmente os trabalhadores durante duas semanas - estão rescindindo
seus contratos de trabalho. Não crêem na administração
Abdalla, que vai pendurar por algans meses, até que a
Cimento Santa Rita opte ou não pela compra, esvazian·
do a fabricação do cimento "Perus", meta desejada pele
cartel, sobretudo em época de recessão econômica.
A Lei que Regula a Repressão
Ao Abuso do Poder Econômico
16 - O velbo Getúlio costumava ironizar as normas
jurídicas. repetindo: "A lei, ora a lei..." Essa postura,
adotada também por outras áreas e por razões diferentes, é devida ao elitismo político brasileiro em que os homens públicos sensibilizados (superficialmente) com a
questão social, presenteiam a classe trabalhadora com
leis que permanecem desconhecidas, numa verdadeira
ficção, ou nominalismo jurídico. Uma das metas da nãoviolência ê o estudo das Jeis, o seu aprofundamento para
rejeitar, emendar, modelando-a às reais exigências da sociedade, impondo-lhe uma forma organizada e um conteúdo sistemático sem ideologismos extremados;
17 - Em boa hora surgiu a Lei n' 4.137, de 10-9-62,
regulando a repressão ao abuso do poder econômico.
Conhecemos decisões corajosas do Cade e sabemos que,
no momento, existe denúncia contra o cartel do cimento
formulada pelo Sindicato do Comércio Atacadista de
Material de Construção de São Paulo a respeito de manipulação de preços e distribuição de cimento;
18 - Esta representação se enquadra em vários incisos do Artigo 2' da mencionada lei, quando diz que são
"formas de abuso do poder econômico":
, "A rI. 2' Consideram-se formas de abuso do poder
econômico:
I - Dominar os mercados nacionais ou eliminar total
ou parcialmente a concorrência por meio de:
a) ajuste ou acordo entre as empresas ou entre pessoas vinculadas a tais empresas ou interessadas no objeto
de suas atividades:
g) criação de dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa.
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19 '- Comprovada como está a ação do cartel de cimento contra a empresa Perus (empresa é o conjunto de
hens e as pessoas que produzem bens e serviços), subscrevem essa representação pessoas físicas, jurídicas e de
direito público.
.
Aliás é contradiço na própria Lei n' 4.137, no seu art.
28, a seguinte ação comportamental:
"Art. 28. As averiguações preliminares serão realizadas:
b) Em virtude de representação;
b. 3 - de Prefeito Municipal.
b. 4 - de Câmara Municipal.
Requerem a instauração do competente processo administrativo, sem maiores delongas, visando coartar a cicate do cartel contra a "Perus" e os seus trabalhadores,
devendo ser ouvidas as seguintes testemunhas:
I - Sr. José Sebastião Souza, Presidente da Federação dos Trahalhadores nas Indústrias da Construção e
do Mobiliário do Estado de S. Paulo, à rua Ten. Azevedo, 208 - Capital.
2 - Horácio Ricci, diretor da Federação, que presidiu
os trabalhos em que ficou pactuado o fornecimento de
20 mil toneladas de clinquer.
3 - José Octaviano Cury, assessor financeiro da" "Perus", brasileiro, casado, economista, à R. 3 de De·
zembro, 61 - 8'.
4 - Sr. Raul Landini, engenheiro, superintendente da
"Perus", à R. 3 de Dezembro, 61 - 8'.
5 - Dr. Carlos E.S. Arnoni, brasileiro, casado, advogado, pertencente ao Departamento Juridico do BANESPA - Agência Patriarca.
6 - Márcio Moreira Alves, assessor do Presidente do
BANESPA - Praça Antonio Prado, brasileiro, casado,
jornalista.
7 - Sr. Rafael Auricchio, chefe das relações industriais da Cimento Santa Rita e porta-voz das cimenteiras. consoante comprova o vídeo-cassete, com endereço
à Av. Brigadeiro Faria Lima, 888, 12', 12' andar.
8 - Prof. Nelson Abrão, brasileiro, casado, advogado, com escritório à rua Benjamim Constant, 61 - 6'.
Requerem os suplicantes lhes seja deferida a qualidade
de Assistente do Ministério Público, para todos os efeitos legais.
Desejam, outrossim, esclarecer que os principais fatos,
objeto da presente representação, foram gravados em

vídeo-cassete, cujo teipe deverá ser exibido, oportunamente, em sessão pública, ficando a sua guarda em mãos
dessa Inspetoria, dentro de envelope devidamente lacrado, pelos procuradores que subscrevem esta e por Vossência.
Protestam por documentos e outras provas emprestadas, que, possam corroborar a presente denúncia, inclusive de um parecer jurídico.
P. Deferimento.
São Paulo, 3 de dezembro de 1984.
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CIA. NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND PEHUS
f\U.r..

~

DE

D~](MBRO.

P.?RTES:

='0 - ·$1..0 PAULO. St'O -

C~P-

01JI4

~

f01JF.: (:'")

?~5~ElD~:.~:1.~..::.~t-:!:t.:.n.~

reoresenta··.

COt·üOANllIA NACIONAL DE CIHENTO PORTk".ND PERUS,

da pelo Sr. 1'1.<"1tonio, João AbãalJ a P'i]_ho,

D:;'retor-~~<~~iàe~

te, e o .SINDICATO DOS .TAABALHl>.DORES. NA INDUS'l'RIA DO
ME~TO, CA} E GESSO DE SÃO PAULO,

CI-

representado pelo presl
Fcder~

àente, Sr. Sidnei Fernanões .Cruz, ZBsistido pela,

ção dos Tr'abalhaõores àa Constrnçi3o e J'.jobili?irio do Estado de são Paulo I representada pelo S::. José Sebp.stião dos

Santos e a Comissão de

Trabal~adores

abaixo essinadostno
fãbric~

intuito de somarem forças para o reerguirnento da

fica convencionado o

1-

seguint~:

Aos trabalhadores em se~~iço e àqueles.que estão em aviso-prévio com possibilidades de retornar à fábrica,

é as

segurada a gara..'1.tia ?-e emprego pelo rnçsrno tempo do

con-

trato de fornecimentc. de clinquer que a

"Perus

com terceiros; sendo renovado esse contrato

finnará

11

fica

renov~

da também a:garantia de emp::.-ego já refer:tdai a quantiã~-.

de àe fornecimento do clinquer é c1e·2C.DOO

tcneló:::1~~

men

sais. ]'~a5 as cláusulas àeste contrato permanc:cem em
vi
gor, mesmo que essa "quantidade seja alteradü. O prazo p~
ra a obtenção deste contrato é de 30

(trinta) dias a paE

tir da assinatura do presente a=rdo • .1'.pós este prazo·

'0

mesmo será nulo de pleno direito.

2-

Havendo autorização da CETE~B para reforma dos

projetos

3 e 4 I ou 5 dentro ne um ano, será também assegurado
~pregados O

forma; se não houver a manifestação, favorável da
em um ano,

aos

.serviço a·té um ano após a conclusão da

~~te

re

CETESB

se.á o prazo de garantia do emprego,

me~

ino que o forn~cimer.;:o de clinquer seja super~.or a 12 ~m.~

.

'

ses a partir da data do contrato com a

~oresa

I

fornec,no

,ra;
4- .

O p.:ig ;m\Cl\ t.o elo s;.:llrn-:.io
subs~qucnte ~o vcnc~uo,

~~ür5

fei to t1 tê o dia

10

do

não for feito nesse prazo, a empresa se sujcité!rá fi
ta diária de 1,25'1>' âté p dia 15; do.dia 16 em diante,
.~mul ta será de

4-

rn-ês

até às 15:30 hs~; se o p~gamcnto
mui
a

2,50%. ao dia.

. O valor desta multa, quando devido, será pago juntilJIl.e~te
com o vale habitualmente concedido no dia 25 de',"cada mês.

5-

.Volta .. ao.._sEirviço aos fu:ncionãrios que estão de avis0.::IU.!:.
'~~vio

e que desej arem retornar; aos que

confirmarem a

ci~

~sa, todos os seus direitos sel~ão pagos no d.ia 10

de

setembro próximo, inclusive com a entrega das guias

do

F.G.'r.S.
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crA • NAcroNAL DE CljVíE;\jTO POHTLAND PETIUS

.1.
6)

'rendo em vista

2.

~c:fe-·

gé.lrantiu de: emprego antcrioxmcnte

rida no ítero '11" do

prc~.;cntp.

di~pensa

ucorào .. a

poder5.

ocorrer:

a) CiLando dD cometimento de falta grave, mediada

pe~o

Sindicato;
bl Quando da extinção da função exercida pelo dispensado, se não for possível seu aproveit;mlento em ou

tra função, com Jncãiaçao do Sindicato.

A empresa permitirá a todos os'emp::::eg"dos{ nao optantes,

7-

que já possu.am tempo de scrv.i.çot nesta empresa, ou soma-

,,

·do ao de outras" que requererem ~ua .apo~(:ntiJ.dorinl opt~f.

pelo F.G.T.S., com efeito retroativo 'dc~dc janeiro de
1967. Tambéim os não optElntes co:n menos ele 30 anos, a e!!!
ef~ito

presa assegura a opc5o com

r8tro~tivo

a 1967,na

Justiça do Traba\ho .. obrigando-~;c. a se 2.posent.Qr

t~o

logo cOJUpletc- 35 anos de serviço.. O levantaJllento

., Fundo pelo empregado será feito por procurüção

outorqadt:l pela ernprcgi:!dorf.1

.confQ~·m·:f

E por estarem de pleno acordo r

ào

I

n

ser

acordo de 1982.

a0sinarn este Acordo Co-

letivo em 4 (quatrol vias de igual teor.

~}

C ~

,._ \

.~: .;:~.,.

SINDICATO ~9.s--"rAABllJJJADORES NJl, INDUSTR:L1\
DO CIMENTO, CAL E GESSO DE SÃO r'~LO.
t . 1,(.
I

'

.,

,I,. .

FEDEÍa\ÇÃO

/ .'

, /~;- / /

.<,.~)

,.

~

~'-.

DÓS TRÁb"'ALHADOi~És DA CONSTRU-

çi\o E DO HOBILIÂRI9 DO EST1ID0 DE SÃO PAU

1.1
.fL[

tO.

,'") t
.

!/

/r;

5.998

O Presente

Aivogado do Sindicato.

~lv.- -.' -.....

l~corüo

;/~ /;~;"7-~

C'

.

"

Vascrorellos - CJ\!3'Sp 28,595

Foi Firmado Hoje, dia

./
c-_.--~

( I

,..-lvoga:lo da Cia. Perus.

-. 'I''.' •.[ .' ,,'..
I.

.,

li de Setembro de

1'nt'onio Crrlos G..limariíes de

'/,

;:<çc.(/;;

c/,::-/d/f:.-c;;,

!fuio C'.éUVa}ho de JC'.sus
O~B/SP

\,/pjií

"lo . . . . . .

l ' ;.
'?'

·i

!
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3~O
c,=
11~ ; .. t..~_

:.ics 6.0 nês ne 3et0m·Dro do'

;.:::"1 !lOVCCC.r:.lú0S e Dit:.-·~:-::;:" C:: qL1:.~ro,

P..S íln::::.t::::~'~e

2.:,',:,y'..:.8,

iit~=io ~est~ ~6:cG~ci~ ~s~ion&l ~o i~~b2~101. sob ~ coor~e~aç~o
c.os ~is~8.is elo Tl":";' 1:::::. lho , [1·~~3t'· ;i:t:;.~li 1':2.c:'é.l ?e.;!..lntt8i3 ='i2.a s Puu-

;~_~;l:L~:~~;g~;::!~;. ~~~;~~~~s~~. ~~~~:;~::;~;i:··ª:·:;=~3;O:~~:~~;\).~~;,
?='~'. :::'s~ :JiZ'-.:.tJ.::'r _2:'"
-;:'- .-.;r;-.:
=-C..:.'.:1~_::ê.::::::; '::;ru::,
.=...33::"3-::"c"io xiC:' :::J~:t Eê.~."05e.c..c, :"'-;~__". Lá::-:.: .J~:-··)2.~1.Co :le ·~e::;.::s, e ~o.mÇl 5t:.Z-

:.... er:.:..·e8~~:~&.J.o

'-c:' ~~~:;;,.:),

::'8

e .....l:;~~?S2.2: CC':.::.?L:·~=:I.l;' ~3 :;I~.~=:~~~ I'C':;~:'L.':_:i!) ::.:.:~=:::;

Ti.; :;(::.:?';.:~:IA :u:s :;=:,=--=.:~=C :i.";'::~~='I:.';'=J) ~ ".:;:~:=;:G~~;
::.":.ç;:~;

Sb:~~":~;:J~ l~/~'~ :;)~ :,w:~"2

S.:-.". I::::;}~SZ':t:L3 72:C~~1":::':;::~.=; CC~.==;.::::~:::i. c=~:::~:ra

;;C::..::=-_.::=

~;~~~L~~~~~Oi:~~:~~ç~~~~;~~~:;'~ :~:~i2;. ~~~li~~;~C;~:~2~:;~~~~;;S' IIi~
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..;:~c -ivame.c.t~Ó' :::;elo:J S::-SD :::...::,":"cc ";;asti: :?.o~::'~'tlàc, ':-::'86 E>':':1.é.:io
o.~ ...w:"Zle, :::'ü::"z A:ltcn':"c Yiei.:c~:- ?=:'"!::l.c:';~~o 3::..!°bosa ?.ibt1i::'i.:.ü:~,: 5e:;.. .:'~e.

:Esria IZas 'trc:;::)!lico, 5"2.":: cisc o :E2.~o"·~c sa ~i ::;:::i:i-.ír:~.:.::·J

;'_ge:_:'X'

~~~~;~b~:°ê~;~~C;".;;'~~~06y;:~~~~,r:~~;~~~~o;·~:i~~~~o~c~~~::'=-c ::~
=in ãe tra~a~sm ~o ~~sunto ~c~~iao n~ i~i~i~l, ~~e ve~a~
=eajl1.z-::;::..sento s::2:a::':'aJ. c.a

res.r::~c-;i"lla.

SO~~E

CE.':;sgoria :prof':i.ssio.:1.z.l

e.

~m~;~:;ª:~:~;1~E~~~~:~~F21~:~~;~~t4~~~;:~~·

~& Qe ~~téTia ~~i~~ n~ fábrica, ~ ~~~l tem si~o fO~L~~~~~
~vr:
...·:..l.~l..:lZ :;~ot~tO::-a.3 "::.e: :::i.~.s~.:.:~o }:.:. ~:":..:; :::::. _1 2..n:. & .::!22.D .. ~ issc ,C.-",
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.;".::'.2 :::.:;c::'e :;..L~(;. :":r:..j,;-., ~S2e :'or.:::.~:'.::.:.:.:;.r.7.0
:'0 :':E;.:;~~"ia ,;..::-i:.:.=:.., :::'::"-:0 ::.;.
;,::_').',]:;':i':;'O

~:: "c"··-~~'-"~oO"~·

."_ .. ::

~.:.;. ~::i";;:'c.o, ::':.~

•.

j:.::-_"::o:.

:::e-I

~;~~lj~~~~:~i~~~~~~~~~~~:I;~:t~~~~~~;!j~~~~;~f I

:'~::~~E=~~~S~v~: f~;~::~:f';'~;~: ~~':~~~;~é; ~~ . ~;;~~:.~:!.:.~~:c~;~~~;:J
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ATA DA REUNIÃO DO

DIA:21/ü9/B~

..

~

As produtoras de cimento abaIxo designada: .juntamente com o I
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Cimento Cal e Gesso I
"
de Bào Paulo, bumprindo'a decisão tomada ha dois dias na DRT-Proces
~
50 . ~4.489/8t.j., reuniram;-se esta manha nr; 'sede da Federação dos Tra:
· .~
balhadores nas Industrias da Construção .e do Mobiiiário do Estado ·
de são Paulo, ~a Rua Tenente Azevedo, 208 em são Paulo, c~m o obje4L~ tivo de encontrt~ern um& saida no forLscimento de t1inker a Cia Na -'\li'} ,
f','
cional de Cimento Portland Perus, que so' encontra pó.ralizada há
I
~,"\
mais de f.iéis' meses('Jor tal ta de matéria prima. kberto os tra'oalhosl
pelo diretor:Jíl:a~eàeraç'ão, Sr. iloracio Ricci, manifestou ele, a es~\
perança de que as partes encontrariam uma solução nas preso!l~as dos
~~". trabalhadore~ "da Perus que lotavam o audfutório. Em l?"'.guida passoul
'1.\ a palavra ao Presidente do Sindicato Sidney Cruz, q~e pi4Au, QU s~~
~~.
j7~ cue ale~ando ser a matéria ~onhecida, pediu ou~ cada uma das em
. ~ , p;es~s ~e maniresta~~~ da possibilidaàe àe forne~er4~ o ~jinker, n~
..J.-:l,..... /h./'_·.:. "v'-..!
,
"
.
maximó ~O.OOO, toneladas por mes, para que os empregados paraàos. pu.~ dessem. voltàr aos trabalhos ,;untauent: ~ama~~.el:s mais de cem, que
,
foram recentimente dispensados. Duvidas individualmente os repre ,i~ ~. sen:bante.s das: produt~ras de cimento dec'lararam estar disposto ;'forn!!.
(\; ,\: oer ~ K~ ;'nker. necessaria(matéria calcinada), desde que haja garan tia de pagamento medinntti condições a serem estabelecidadas entre I
,I;", ·r,: a direção da Perus e as produtoras de cimento. O 1::iindicato prop'õe I
.
•
. - - - = "...
"
'
a seguinte alternatha: gal'antidortj das partes: O Sinàicato fisca1i
r

S?\/

;í') \
~

~ z~ a ent~~...J.;,;l,á.-!l~r

~_
~
~

~~

J .
.

·

e a v.:.::~:._:,i.~;;E.to_~i.0~.r!.ci~..9~..:}.~~
da venda ser destinado periodicamente e prioritariamente ao pagameE
... ~..;
to de s~lários,do K_inker do fornecimento de energia e da Sacaria /
necessaria. O Bindicato ressalta que outras alt~rnat~~s poderão ser

encontradas.~! t~~ P~~~?~t~

-apr~:; conci~áõdos e~?~ndi;ênt~t:

t~/gU' ndo .,as

~'/

~:'

d2.. C~BJ=~l'~~:~\I~R~

ac.;l~~~~. a

ropotlta apresentada pelo bindicato': .Encareceu ainda o Sindicato
DO

a

~~'ri;~~t~~~;";-;:~~i·;u~;·3ª~ei;;

par:es teriio n~va l'JeB3 Redonda na DIl'r. B,afisi~Yt;;S~orn /
as man1fcstaçoes.e Buscstpes apresentncns, os prcsen~es snudarao um
RllA'fENEN'1'EAZEVEDO. 2Ga-CEP. 0152a· SÃO PAULO· FONE: 278-4388,.'(-Qll)

-
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encBm~!..nhirnento ãa solução do p:roblema, com uma s::tlva àe palmas.
,:,~·d~...:ir
Cj\l~

o

este co:nun-icado o

;orn~ciirento·dc

~epre~ent3.r:·:e

Klin'r:er

dev~

Ao

da Pe:r'us desejou sublinhllr

se.::' p610 te!Jpo ::lcc.essP.:?io CiO

/

'L;('~'l!:ino da reforma da fábrica, a:i.:lda nes~a àúcada. .. Os àr:aigen',.es /
Sindicais acima-mencionados ence~raram os lrabaJ.hos sob prDlonsa-da salva de palmas, seDdD.es~e Aia nBsina~a polos rep~~se~~ante~ /
das enp:..'csB.S, dos d:.rigentt::s Sindicais e seu advosado. cão J?aulo,
21 de setembro de 1984.

(RUA 'l'ENENTE:"'ZEVEDO. ZOO· CEPo

OJ5~&

-

sl.O PAULO· FONE:

2-7~~4-~~
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SEH.VIÇO

B:.lcn

OELL;(3J~C'IA H::,.... :10:~!\,T... DO

_~?:_

:13

f':-:'Dl-:n,At.

'l'f-'_'JJALUO NO I:STI,rY:l nT:

"-:;;_72~I:::O. ~;os· 25" 6.i~;e·

S!~O P~I\Ur..O

ao roc', de se,l';"-'c':::'D iia c.no (le \1",

I

r.-.'l

~1~~~~~;:;;~~:~~:~:;~~;~~~~:;;:'i~;;;;~~~:'~~~~~i~~~t:~:;1::1

~;~:;~:.;;:;:~~~:.r:~:~~~~::[~~~~:~~:~~:::I~r~·~~:.:'~~~~:;~:~~~~~:J

~:.11~&~~i:~:::,~iJ:~t~~n~~c~~~?C~~~S~.~;~;~~:"~~;'?~~~DcC~Ü.~:~~1 E~~;l~"=i.

~:~~i::~~l'~~ ~~r.i:~~ ~~s~~~'~~~O~:-:1 s~~~::~:.~;[)~:~~~i~ ~~ ~;~~~;;~;~:.J
i'c....
... ~s
_ _ ·""c::
l;;; ...

7n:=;:!~(':"~'-'''''':~C
-::u, ....... "'_..L_...... Q
.....
...

'1
".r....,_

e·~~:-,..,~·o
__
'~
\.ó_;..I.~,

~ ..... ...7-(-D--i·H~
..... ~O ,-.,.C! ._____
_J '".:'::-":"'-:-.~~,...,
_o..Ju:.-:.J.u

Q~'

1:.t

.-.;-.

s~o :?e.u1o.:0 :< SSic.e:1t-~ UQ Si~~C':2.to leu o <J.ac!1JJento, Ç,t'.9 ~:::::. i- ~
is=:;.. a 7.c6.as as ?2..l··tes,· ::~!'.. y~::: ~~e ~s OQJ.)r8sas lJ:ro::'Lt~;O?E.S dD c:"- ~

..

\. . .

~
. >"

~.

~'

~

~s;~:~a~~ ;;~;~~~~ ~?~·:;~~~f~ ~~~~~~~~ss~~i~~~~~~~oo ?~~~'~~;~~i
ci!:c~to (le ~1:'.t1.::.!:.e~9 3.ece·:.~~i. :r!.:~2!OZ~2. C:s, lIVo::o::e.n~:i~ll,
;:>:)lic:' 7~2
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à.a. "Soeioon " , 11:1:::1:'1:(:.8 11 e "Ss::::':.. . ~~!lall, ~::'e:.,,::ce:::::.o 2. ::;:i-::21~iê-;ç;;:,:'::.~
~ ~

cusiio };osto e.r:.

1I=~~~;Sl1

~e

Or::l?t,.95~!,CO,

:::-~:1'2..4-23,C::.

c

Cl"'.:;11l.:':7,CO, =~Z:'f.-=C7.::'-\'-=-=_~~:-;St .::.:::.:":: cs:r-o, ::c:...-t::!j,-:;o, ;:lG o :.::.. . S'';;.::
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o PROTESTO DOS
OPERÁRIOS DA PERUS
Denúncia contra:} "'máfia cimenteira" está sendo preparada pelos operários da Cimento Perus, há mais de
cem dias com suas atividades paralisadas devido ao não
fornecimento de clínquer (matéria prima), por parte de
outros produtores. Segundo Mario Jesus, advogado dos
operários da Perus, as dificuldades financeiras da empresa são conseqüência de "pressão" feita pelo "eartel de
produtores" interessados na sua não reativação.
Protesto público está sendo também organizado com
o objetivo de denunciar interesses ilícitos da Cimento
Santa Rita que se nega a vender o cIínquer argumentando que a Perus não paga o material comprado. Segundo
Jcsus, cssa justificativa é um pretexto de pressão já que a
Santa Rita é a principal interessada na compra da Perus.
- Os operários da Perus souberam que a Santa Rita
já ofereceu pela compra da empresa Cr$ 14 milhões, enquanto o preço estipulado para uma possível venda é de
Cr$ 17 milhões. Se não fosse esse interesse temos certeza
de que o fornecimento de elinquer não teria sido suspenso. A Cimento Santa Rita, que se comprometeu na Delegacia do trabalho a fornecer o elínquer nccessário à Perus, suspendeu o compromisso única e exclusivamente
porque não está interessada na sua recuperação financeira. Em dificuldade, fica mais fácil comprar.
A Cimento Santa Rita por sua vez afirma que o fornecimento de elínquer depende de autorização do Sindicato das Indústrias de Cimento, "motivo de mais revolta
para os operários da Perus". O advogado Jesus insiste
que esses argumentos não passam de pretexto para deixar a empresa sem fornecimento, e que não vai esperar a
volta de José Ermírio de Moraes, presidente do sindicato, que está na Europa, para ver a situação da Perus resolvida.
SINDICATO DENUNCIA
CARTEL CONTRA PERUS

José Roberto Alencar
e Ivo Pa/arra
Da nossa equipe de reportagem
A denúncia de um cartei, formado para estrangular a
Portland Perus de Cimento, acabou por tirar a importância das 41 reivindicações levadas anteontem à Delegacia Regional do Trabalho, pelos trabalhadores da indústria de cimcnto, em dissídio colctivo. Tanto que a discussão das reivindicações ficou para a próxima terça-feira, e
a questão do fornecimento de c1inquer á Perus, cortado
pelo "cartel". Será discutida hoje, às 9 horas, na Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção.
Os trabalhadores querem que as indústrias garantam à
Perus, o fornecimento de 20 mil toneladas mensais de
clínquer, para que ela volte a operar e readmita os 120
operários (dos 250 que tem), demitidos nos últimos três
meses. "Se for preciso, levaremos o problema ao Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), pois
esse carteI foi formado para asfixiar o Antônio Abdalla
(sócio de Sérgio Chohfi na Perus) e obrigá-lo a vender a
fábrica, não pelos Us$ 17 milhões que ele quer, mas pelos Us$ 13 milhões oferecidos pela Cimento Santa Rita",
diz Mário Carvalho de Jesus, advogado do Sindicato dos
Trabalhadores na Indútria do Cimento, Cal e Gesso de
São Paulo, autor das denúncias endossadas pelo presidente do sindicato, Sidnei Fernandes Cruz, e divulgadas
em panfletos na porta da Votarintim., "a orquestradora"
do cartel.
O Presidente da Votorantim - e do Sindicato Nacio.nal da Indústria do Cimento, no Rio, e da Associação
Brasileira do Cimento Portland, em São Paulo - José
Ermírio de Moraes, está na Europa. E nenhum diretor
da empresa ou das duas associações que ele preside, se
dispõs a defendê-lo, quando procurados ontem por esta
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"Folha". O mesmo ocorreu na Serrana, uma das duas
empresas que forneciam clínquer à Perus, c que deixaram de fazê-lo há três meses. Segundo a atenciosa dona
Eneida, secretária da diretoria, "o presidente e todos os
nossos diretores estão viajando.

Pagar adiantado
N a Santa Rita, porém, foi diferente. O diretor administrativo, engenheiro Mário Rosso, explicou que "o
problema da Perus é que ela não paga. E eu não vou dar
matéria-prima de graça para ela fazer cimento e concorrer com a própria Santa Rita no mercado". Segundo ele,
"a Perus sempre pagou mal e, em abril, parou de pagar.
Corrigida. sua dívida conosco chega a Cr$ 700 milhões.
Se ela quiser clínquer, tem de pagar adiantado, como fez
em maio. E só levará se eu tiver para vender. Coisa difícil, pois não estou mais naquela situação de mercado estagnado existente no início de 1983, quando comecei a
vender clínquer para não ter de demitir meus empregados", diz o engenheiro Rosso.
A Cimento Tupi nem foi acusada de ter suspenso algum fornecimento. Apenas de fazer parte do tal eartel,
como todas as outras fábricas. Mesmo assim, seu presidente, José Mário Tavares de Oliva, indignou-se com a
denúncia. "Não tem cartel nenhum", diz ele, enfático.
"Fábrica de cimento foi feita para vender cimento, c não
c1ínquer. A Perus só tem moagem e quer obrigar os outros a lhe venderam matéria-prima. Cimento, quem tem
de vender sou eu, que investi Us$ 250 milhões na produção. E não ela, que nem fábrica tem".
Dona Natália, secretária da presidência da Cimento
Itaú (Dona também da Cimento Irajá), limita-se a transmitir um recado; "A diretoria nada tem a declarar sobre
esse assunto". Nas outras empresas acusadas da formação do cartel, nem isso. Na Cauê, em Belo Horizonte,
a secretária que não se identifica, informa que "só o presidente pode falar, e ele está viajando". Na Maringá (e
Ponte Alta), dona Aparecida sequer poder forneccr o
nome do "diretor que poderia falar sobre isso se não estivesse viajando". Na Ipanema, segundo Dona Cristina,
não havia "nenhum diretor e nem o gerente geral", ontem à tarde. E "quem poderia falar ou está viajando ou
não volta hoje", informava gentilmente Dona Inge, da
Nacional de Minas.

Diretoria 67/353

José Ermírio de Moraes Filho
São Paulo, outubro 17, 1984

!Im. Sr.
Sidney Fernandes Cruz
M.D. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria do Cimento, Cal e Gesso de
São Paulo.
Senhor Presidente,
Estou ciente do esforço que V. S' vem dispendendo na
tentativa de solucionar o problema dos funcionários da
Cimento Perus, problema esse que - nas próprias palavras de V. S' - se arrasta há mais de trinta anos.
Todavia, para minha surpresa e de todos os que conhecem a história da administração da Cimento Perus,
V. S. tem insistido em apontar como fator impeditivo de
tão almejada solução um posicionamento que eu teria
tomado - segundo V. S' - ao não permitir que nenhuma indústria produtora de cimento fornecesse clínquer
para a Cimento Perus.
Nessas condições, para que não paire qualquer dúvida
a respeito dessa questão, sou obrigado a transcrever trecho da carta que dirigi, na qualidade de Presidente do
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, ao DO.
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário do Estado de São
Paulo, Sr. José Sebastião dos Santos, em 28 de agosto do
corrente.
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"Cabe mencionar que inexiste qualquer acordo
por parte dos produtores de cimento fixando quotas
de fornecimento de c1ínquer ou situações correlatas,
sendo certo que a produção de cada uma das empresas do setor, bem como a sua política de comerciali·
zação. é de sua exclusiva competência. Não temos,
nessas condições, qualquer possibilidade de questionar porque uma determinada empresa parou, (ou
diminuiu) o seu fornecimento de clínquer para outra. Trata-se de problema rigorosamente interno da
mesma, eventualmente envolvendo questões credit!cias e mercadológicas absolutamente fora da alçada
deste sindicato."
Como é do conhecimento de V. S', a empresa que fornecia clínquer para a Cimento Perus deixou de fazê-lo
exclusivamente porque não lhe foram pagos tais fornecimentos, constando que ainda tenha a receber quantia superior a Cr$ 700 milhões! O que pode fazer o Sindicato
Nacional da Indústria do Cimento em tais circunstâncias? Qual a culpa das demais empresas do setor? Inteligente que é, e consciente da realidade dos fatos, V. S'
bem sabe que nenhuma.
Concluindo, formulo um sincero apelo a V. S' no sentido da preservação da verdade, que a todos interessa especialmente aos funcionários da Cimento Perus - e
que não sejam confundidos desmandos administrativos e
gerenciais que se tornaram lendários com condutas sempre pautadas por seriedade aliadas a um efetivo respeito
aos direitos dos trabalhadores.
Atenciosamente,
São Paulo, 18 de outubro de 1984.
Tlm. Sr.
José Emirio de Moraes Filho
Em mãos.
Depois de ler para os trabalhadores a sua atenciosa
missiva do dia 17-10-84 e entregue hoje em mãos pelo seu
digno advogado, Dr. Luís Vieira, ao meio-dia e meia,
passo a responder, após séria reflexão junto com os trabalhadores e o nosso assessor:
1- Sensibilizou-nos a solidariedade pelo sofrimento
de que somos vítimas pela má administração da "Perus"
ao longo de mais de 30 anos.
2 - Quanto à alegação de V. S' de total independên..
cia das cimenteiras, não havendo nenhum impedimento
para que cada uma haja como bem entender, pendere-mos:
a - Todas são filiadas ao Sindicato que V. S' preside
com proficiência. E é normal que no mundo capitalista
se façam acordos de cavalheiros, mencionado por V. S'
nos jornais, quando, em abril, a "Sociedade, a cimenteira estabelecida em Minas Gerais, furou o pacto existente
e entrou a vender cimento em São Paulo por preço inferior a 60 ou 70% do valor então "sacramentado pelo
CIP".
b - V. S' estava viajando para a Europa e talvez não
esteja a par do pacto firmado inclusive pelo Dr. Luís
Vieira, em 21 de setembro, na sede da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mobiliário, segundo o qual todas as produtoras do clínquer se
prontificaram a fornecer aquela matéria-prima semiindustrializada à "Perus", desde que o Sindicato controlasse a venda do cimento, de tal forma que o produto da
venda fosse destinado prioritariamente ao "pagamento
dos salários, aos fornecedores de c1ínquer, ao fornecimento da sacaria para embalagem do cimento e ao fornecimento de energia" (naturalmente o Dr. Luis Vieira
poderá propiciar ao Senhor a leitura da ata lavrada no
dia 21-9-84, na sede da Federação).
c - Ainda a esse respeito, a cimenteira "Santa Rita",
que tem uma hipoteca de um apartamento para garantir
a dívida de 700 milhões, num gesto que mereceu a admiração de todos, disse, na pessoa do Dr. Rafael Auriochio, que
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"a. "Santa Rita", sabendo que no apartamento
hipotecado mora a mãe do finado Sérgio Chohfi,
decidiu permitir que ela permaneça no apartamento, em comodato, enquanto viver".
d - Finalmente, aqui ousamos apresentar uma proposta nacionalista, porque conhecemos a luta pioneira
do Senhor José Ermlrio de Moraes, que sempre se colocou ao lado dos emoreeendimentos oatrióticos como V.
S' verá pel~ notícia publicada ontem no O Estado de S.
Paulo, o Governador Franco Montara achou viável a intervenção do Estado, con'stituindo um grüpo de trabalho
,para, em breves dias, definir-se sobre a pretendida desapropriação que, bem sabemos, é o remédio adequado
que, no fundo, esperamos será bem acolhídq, por todas
as pessoas idóneas. Os trabalhadores é que, não desejando criar mais uma estatal, que possa constituir-se num
cabide de empregos, sugeriram que !I, "Santa Rita" em
outra pradutorn pudesse participar da constituição de
economia mista, acrescentandQ,(essa
uma sociedade
matéria o jornal não publicou) que, na constituição dessa sociedade deve figurar o compromisso de que, se a
nova "Perus" não for auto-suficiente num prazo, a ser
estipulado, de 5 a 10 anos, ela deverá ser colocada em
concorrência pública, para voltar à área privada.
e) - Ora, se estávamos dispostos a aceitar a participação de 20 a 25% do capital dll"Santa Rita", sem muito mais razão estaremos preferencialmente aceitando a
participação do Grupo Votarantin, que merece a admi·
ração de todos os brasileiros que se preocupam com a soberania nacional (a bem da verdade, o Sindicato teria alguns raparas ou sugestões a fazer, no que tange ao relacionamento com os trabalhadores, mas esta matéria fica
para o momento oportuno).
Conclulmos pedindo uma audiência com o Senhor, em
dia que lhe for posslvel, ainda esta semana se viável, esperando que um representante do Governo nos acampa·
nhe, se o Senhor achar conveniente.
Esperamos que V. S' compreenda a divulgação dos fatos no volante que será distribuldo a partir de amanhã
em vários pontos da cidade, a respeito do nosso sofrimento e da nossa esperança.
Com alto respeito,
Sldney Fernandes Cruz, Presidente, Múio CII1'a1ho de
Jesus, Assessor
Esta carta foi entregue, no dia 18 de outubro de 1984,
ao Dr. Luis Vieira l~m' ~ãos), na sede da Votoran'tin da
Praça Ramos de Azevedo.
(a) Portadores e testemunhas:
Siilnei Fernandes Cruz
(ileglvel)
(i1eglvel)
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o

Estado de S. Paulo - Segunda-feira, 17/11/83
Seção Livre

ALERTA DOS TRABALHADORES DA CIMEN,TO PERUS AO GOVERNO MONTORO,
SENADORES, DEPUTADOS, FEDERAÇÕES,
ESTUDANTES E À OPINIÃO PÚBLICA NACIONAL, CONTRA O CARTEL DO CIMENTO.
São Paulo, 9 de novembro de 1984.
I - No contexto do movimento sindical brasileiro,
nós, operários da indústria de Cimento Perus, faz mais
de 30 J:lnos que temos resistido, numa luta sem trégua o
processo de exploração com que o Grupo J.J. Abdalla e
seus filiados, durante todo esse tempo, nos tentou impor.
Nós, que fazemos parte da classe trabalhadora, não
aceitamos o processo de exploração que o sistema capitalista selvagem ainda impõe. A partir da nossa realidade, e das condições objetivas que conquistamos, temos
travado no dia-a-dia da nossa vida operária uma permanente luta, Não descansaremos até que a força do nosso
trabalho prevaleça sobre o capital (veja o livro. "A Primazia do Trabalho sobre o Capital", Ed. FNT, 1961).

DIÂRIO DO CONG RESSO NACIONAL (Seção I)

2 ~ A nossa resistência foi marcada historicamente
pelo enfrentamento com toda sorte de repressão. A história dll. "Perus" é viva e carregada de combate. Inquéritos policiais e intervenções no Sindicato (num total de 6
anos), prisões de todo tipo, não desanimaramos. "Queixadas" (os operários da "Perus" ganharam esse apelido
em 1958, por atuarem em conjunto contra os desmandos
do patrão-deputado, como os queixadas, animais que vivem no mato, lutam em manadas contra o seu inimigoo caçador ou a onça).
3 - O primeiro teste decisivo da "Perus" foi a greve
de 46 dias, em 1958. que prosseguiu mesmo após julgamento no Tribunal. Enquanto as outras categorias conseguiram um reajuste de 30%, os. "Queixadas" alcançaram 40%, bem como o pagamento de todos os dias de
greve (aceitariam 30% se o preço do cimento não aumentasse do necessário para cobrir o reajuste de salário).
4 - A solidariedade dos "Queixadas" com os trabalhadores de diversas categorias se manifestou na greve de
36 dias da usina Miranda, com mil trabalhadores rurais,
na greve de 20 dias da Rodhia Química, em Santo André; e na paralisação de 76 dias da Fiação e Tecelagem de
Santo André - todas em 1959 e com a ativa participação de Dom Jorge Marcos de Oliveira, então bispo do
ABCD (eram os primeiros passos da face nova da Igreja).
5 - Os "Queixadas", que já tinham conseguido um
contrato coletivo na Cimento Perus, bem como a criação
pioneira do salário-famllia (posteriormente institucionalizado por Franco Montoro quando Ministro do Traba·
lho, sob inspiração da conquista na .. "Perus"),
colocaram-se, em 1960, ao lado dos trabalhadores da
"Melhoramentos", indústria de papel, em Caieiras, próximas a Perus (periferia de São Paulo), com 2 mil empregados, quando foram eleitos 50 delegados sindicais, um
para cada seção, um para cada turno. Ainda em 1960,
participamos da greve da Fábríca de Biscoitos Aymoré
- Moinho Paulista - , que durou mais de 5 meses, enfrentando a multinacional do trigo.
6 - Essas experiências refletiram n[J. origem de uma
entidade parasindical, em 1960 - a Frente Nacional dos
Trabalhadores (FNT), empenhada na aplicação da nãoviolência ativa praticada por Gandhi e que chamamos de
firmeza-perDI_te;, "o importante não é ser violento de
. vez em quando, mas firme o tempo todo, para a construção de uma nova sociedade". A FNT tem quase 25
anos de ações concretas, sempre ao lado dos sindicatos
que não temen a intervenção do Ministério do Trabalho.
A aprovação da Convenção 87, da OIT, na Câmara Federal, nos dará, não sem muita luta, a liberdade sindical, '
livrando-nos da bastarda estrutura que transforma bons
lideres em burocratas que não querem voltar às bases.
7 -"- ~m '1962, O~. "Queixadas" enfrentaram amai!
longa greve nll. "Perus", - 7 anos. Venceram (veja o livro. "A Força da Não-Violência - A FIRMEZAPERMANENTE", Ed. Loyola-Vega).
Mas, o desmandos e fraudes praticados pelo Grupo
J .J, Abdalla, que não queria pagar os salários dos 7 anos
de greve. levaram o Governo Federal a confiscar a fábrica de cimento; ao mesmo tempo, o Governo determinou
a segunda intervenção no Sindicato dos trabalbadores, a
qual perdurou por 4 anos, indiciando companheiros na
. Lei de Segurança Nacional. Mesmo com a intervenção
sindical, os trabalhadores denunciaram o confisco, "fajuto", porque o Governo Federal deixou as pedreiras de
Cajamar nas mãos de Abdalla, que passou a vender a pedra para o Governo fabricar cimento...
8 - Após 8 anos de confisco, com a Administração
Federal deficiente, sem extinguir a poluição da fábrica,
insenslvel às gestões dos trabalhadores, o acervo da "Perus" foi colocado em concorrência pública por cerca de
800 milhões de cruzeiros.
9 - O cartel do cimento convencionou que ninguém
apresentaria proposta à concorrência pública (cartel é
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um entendimento "mafioso" entre empresas, para distribuírem entre si mercados e determinarem preços). Mas,
Antonio J. Abdalla e seu filho, antigos donos da. "Perus", associaram-se a seu parente Sérgio Stefano Cbohfi
(HASPA), formando um consórcio que acabou ficando
com o acervo da "Perus", porque foram os únicos a
apresentar uma proposta de compra, a prazo. A divida
continua em aberto, representando hoje 4 bilhões de cruzeiros à Fazenda Nacional.
10 - Os "novos donoS:' da UPerus" anunciaram uma
fábrica nova, mas ocorreu exatamente o contrário: desativaram as pedreiras de Cajamar c, num arranjo com a
Cimento Santa Rita, multinacional italiana com 7 empresas no Brasil, esta passou a fornecer a matéria-prima
calcinada (clinquer) para a moagem do cimento em Perus. Mais 250 empregados foram dispensados. O Prefeito
de Cajamar, Aristides Oliveira Ribas de Andrade, evitou
o despejo dos despedidos declarando de utilidade pública 294 casas (Decreto n 9 1.189, de 5 de dezembro de
1983; veja o livro "Perus" ....,. "Os Queixadas" resistem às
artimanhas do Grupo Chohfi-Abdalla em Cajamar).
Alerta

Ii - Faz 4 semanas que os trabalhadores da, "Perus"
estiveram com o Governador Franco Montoro, para denunciar o impasse criado na Cimento Perus, cuja moagem de cimento se encontra suspensa há exatamente 5
meses. O fechamento das pedreiras em Cajamar deixou a
"Perus" na dependência do fornecimento da matériaprima pela Cimento Santa Rita (Agrlcola, Industriale,
Finanziaria Armatoriale Holding S.A.). Esta empresa,
interessada na compra da "Perus" e das Ii jazidas em
Cajamar - as mais ricas e próximas de São Paulo após "dar corda" à "Perus", interrompeu o fornecimento da matéria-prima, alegando falta de pagamento, ocasionando a paralisação da empresa.
O Governador, diante das reivindicações e denúncias
dos trabalhdores, determinou a constituição de uma Comissão, sob a coordenação do Presidente do BANESPA
- órgão encarregado de avalizar a transação, para concluir da viabilidade da desapropriação dos bens dll "Perus"~ as pedreiras, com 320 alqueires de terras e eucaliptos, bem como a fábrica. Esta Comissão até hoje não foi'
constituída!
12 - Após estudos superficiais, sem que o Sindicato
pudesse apresentar as razões da exeqüibilidade do projeto autogestionário, o Presidente do BANESPA: nos comunicou
"Acho a desapropriação desaconselhável, mas o
BANESPA está disposto a financiar a Cimento Santa Rita, para ela comprar o acervo da "Perus" (segundo se diz, são 17 milhões de dólares).
Concluiu o Presidente do BANESPA:
"Apoiaremos a compra d!l. "Perus" pela, "Santa
Rita", sob a condição de que todos os empregos sejam assegurados (assegurar emprego não é limitar a
duração no espaço; assegurar emprego é garantir a
sua pcrmanéncia no trabalho, assim como faz oBA·
NESPA com relação a seus funcionários, por tradição).
13 - Nós insistimos em dois pontos;
lO) A garantia de emprego é a constante no Acordo
Coletivo de 11-9-84, que di:!;: "Tendo em vista a garantia
de emprego anteriormente referida no iteIl), "l" do presente acordo, a dispensa poderá ocorrer: a) Quando do
cometimento de falta grave, mediada pelo Sindicato; b)
Quando da extinção da função exercida pelo dispensado,
se não for possível seu aproveitamento em outra função,
com mediação do Sindicato" (item 6);
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2') Esclarece~os ser necessário o fornecimento de 20
mil toneladas de "clínquer", como cons!a do Acordo
Coletivo firmado pela "Pcrus" e o Sindicato, em I t-9-84;
essa quantid~de mínima - 20 mil toneladas - foi também consignada em acordo firmado no dia 21-9-84, tendo de um lado todas as fábricas de cimento formadoras
do cartel, lideradas pcla "Santa Rita", e de outro O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Cimento, Cal
e Gesso de São Paulo, assistidos pela Federação dos Trabalbadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário, na pessoa de seu Presidente José Sebastião dos
Santos. Mas o cartel não deixou a "Santa Rita" fornecer
. as 20 mil toneladas de "c1inquer". Temos documentação
comprovando o propósito de desativação da "Perus" e
do estrangulamento dos "Queixadas".
14 - Dessas dificuldadcs, nasceu a aliança entre
Cbobfi-Abdalla e a multinacional "Santa Rita", que estão armando uma arapuca para os oper~rios. A "Santa
Rita", quer fazer uma auditagem nos livros da "Perus",
o que durará de 60 a 90 dias. Nesse interregno, ela, demonstrando "boa vontade", restabelecerá o fornecimento do "c1ínquer", para que o's cmpregados possam voltar
ao trabalho. Só que o "elínquer" será apenas 50% do
pactuado em documento. A "Santa Rita" propôs ao BANESPA fornecer apenas 10 mil tóneladas de "elínqucr"
mensalmente. A proposta é venenosa, porque as conse·
qüências seriam as seguintcs:
a) os empregos cairiam de 250 para menos de 100;
b) a moagem de 10 mil toneladas não permitirá aos
trabalhadores a reativação do prêmio-coletivo de produção, que já existiu na fábrica e que daria, para cada
operário, além do salário-hora, uma quantia suplementar de mais ou menos 60 mil cruzeiros.
15 - O Sindicato, no dia 3-11-84, alertou o advogadochefe do BANESPA; encarregado da coordenação dos
trabalhos, e ele percebeu a arapuca, ficando de defender
a reivindicação do Sindicato: o fornecimento de 20 mil
toneladas mensais de "elínquer" e a garantia de emprego
do acordo coletivo dc 11-9-84.
Autogestão e cartel,
Cimento a preço justo.
16 - Nesta ocasião, queremos insistir na grande
oportunidade que o Governo de São Paulo tem, atendendo às reivindicações dos trabalhadores, de retomar o
propósito de desapropriação do acervo da "Perus", tal
como em 1962 foi liderado pelo saudoso Queirós Filho,
Secretário da Justiça, e acolhido pelo saudoso Dcscmbargador Sylos Cintra, Govcrnador em exercício, com
base nos pareceres lavrados em 1958 e 1962 pelos professores José Horáeio Melrelles Teixeira, Rubens L1mongl
França, Luiz José de Mesquita e San Thiago Dantas.
17 - Nesses 22 anos, as experiências autogcstionárias
realizadas com seriedade em todo o mundo, mostraram
a sua eficácia no campo da produtividade, com relacionamento humano harmonioso, provando que existe alternativas ao capitalismo. No caso presente, a UPerus"
seria o embrião ainda que um tanto modesto, que pode
nos levar à autogestão.
A sociedade de economia mista, a ser constituída, terá
a função de controlar o preço do cimento, enfrentando o
carte!. A sociedade, a ser constituída em capital aberto,
só aceitará como acionistas organizações de assalariados, cooperativas, sociedades de bairro, sindicatos, prefeituras, mutirões para construção de casa própria,
garantindo-se a todos os aeionistas um preço justo do cimento, o que há muitos anos não existe no Brasil, porque o cartel distribui as cotas de venda, fixa o preço e,
além disso, recebe "por fora" cerca de 20% do valor do
saco vendido, pela emissão de uma nota de transporte
que é falsa, porque geralmente o comprador é obrigado a
ir huscar o cimento na fábrica. A este propósito, assumiH
mos o compromisso. com a ajuda da comunidade nacio-
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naÍ de apresentar denúncia fundamentada ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Lei nO 4.137, de
10-9-62).
.
18 - Aceitamos o desafio de, num tempo a ser fixado,
conseguir ·êxit~ nessa experiência autogestjonária; caso
contrário, devolveremos a fábrica de cimento "Perus" ao
setor privado.
Insistimos em que, com fi desapropriação para formação de uma sociedade autogestionária, o Governo Es-.
tadual desembolsará entre 1/5 e.l/6 do que emprestaria
para a multinacional "Santa Rita" comprar a "Perus" e
fortalecer o cartel.
19 - Independentemente da mediação do BANESPA~ insistimos na necessidade inadiável da constituição
da Comissão prometida pelo Governador Montoro,
para examinar a proposta alternativa, dela devendo fazer
parte o Senhor Secretário da Justiça, José Carlos Dias, o
Secretário do Plancjamento, Josê Serra, o Instituto ou
Sindicato de Engenharia, o professor Fábio Konder
Comparato e este Sindicato.
Finalizando afirmamos, com determinação, que enquanto a Comissão não concluir os seus estudos; manteremos pacífico grupo de trabalbadores defronte as sedes
do BANESPA na Praça Antonio Prado e na Praça do
Patriarca, bem como nos. prepararemos para um jejum
público de resistência não-violenta.
"

QueremO!l a solidariedade,
precisamos de apoio
20 - Decidimos publicar este. docUmento, para que a
opinião pública possa tom~r eonsciêrlCia da nossa proposta de luta frente à "Perus". Por isso decidimos publicar este alerta como matéria paga. Contamos com o
apoio solidário dos sindicatos, entidades e associações de
trabalhadores, bem como de outras entidades e pessoas
que conhecem a nossa luta e estão dispostas a nos apoiar
para pagar a publicação deste documento nos jornais O
Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Folha de S. Paulo,
Notícias Populares, O São Paulo e Jornal do Brasil.
Esperamos que todas as comunidades se mostrem'.
sensíveis a nosso apelo, inclusive a religiosa, recordados
da experiência de Gandhi: "Foi minhadedicação à Verdade que me levou ao campo político. E posso dizer, sem
nenhuma hesitação, que nada entendem de religião os
que dizem que religião nada tem a ver com política".
Mande a sua contribuição para um dos responsáveis
desta matéria:
a)informações sobrc o cartel no Brasil; b) o cheque
para pagar esta publicação para uma das seguinte~ entidades: Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Cimento, Cal e Gésso de São Paulo (Rua Padre Manoel
Campelo, 182, Perus, Sao Paulo, ÇEP 05204, fone 8412703)~ Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo
(Rua Tenente Azevedo, 208, são Pálllq, CEP 01528, fpne
278-4388); Frente Nacional dos Trabalhadores (Avedida
Ipiranga, 1267, 9' andar, São Paulo, CEP 01039, fone
228-2899); e Serviço Regional Justiça e Não-Violência
(Avenida Ipiranga, 1267, 19 andar, São Paulo, CEP
OI 1039, fone 229-7448).
Autorizamos, solicitamos, a publicação desta matéria
em todos os jornais e boletins que acreditem na autogestão e no eficaz confronto que vamos ter com o cartel do
cimento.
"A paz é fruto da justiça"
O Sr. Walmor de Luca - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação como Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra à nobre Deputado.
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O SR. WALMOR DE LUCA (PMDB - SC. Sem revisão doÓrador.) - Sr. Presidente, na sessão de ontem,
do' Congrcsso, cobrei da Liderança do Governo uma manifestação sobre a denúncia que fiz sobre a transferência
da Ind6stria Carboquímica Catarinense, empresa estatal
com sede em Santa Catarina, com capital e patrimônio
líquido"de 160 bilhões de cruzeiros, a qual neste momento está sendo vendida, numa operação que envolve uma
grossa "marmelada" de final de Governo. Os gastos estão soltos.
Sr. Presidente, é necessário que o Sr, Presidente da República esteja alerta quanto a isso. O Sr. Presidente da
República, neste momento, será condenado por omissão
ou por participação, se esta operação fraudulenta for
concretizada.
Sr. Presidente, reitero a denúncia feita ontem na sessão do Congresso e cobro a manifestação da Liderança
do Governo, que até este momento não trouxe uma pala. vra de esclarecimento. Insisto nesta denúncia, Sr. Presidente, lembrando que a Indústria Carboquímica Catarincnse está scndo vendida por" 12 bilhões de cruzeiros
para·quatro grupos privilegiados, fabricantes de fertiliiante~, que são os maiores clientes da ICC, ou seja, os
compradores de ácidos sulfúricos e fosfóricos, fabricados pela IÇC, empresa esta que, no decorrer deste ano,
terá um faturamento de 104 bilhões de cruzeiros, com'
um lucro pre~ist~ de 20 bilhões de cruzeiros.
É este o escândalo, é esta a fraude, é este o roubo ao
patrimônio público. Somente o lucro que a empresa deverá dar em 1984 cobrirá a despesa, o desembolso das
empresas beneficiadas com esta fraude, com est!1 eorrupção escandalosa que está prestes a ser realizada com a
benevolência do Sr. Paulo Bellotti, Presidente da PETROFÉRTIL, do Sr. Paulo Nicoli; do Ministro Delfim
Netto e do Ministro César Cals.
Aguarda~os, em nome da honorabilidade do Sr. Presidente da República, a manifestação urgente da Liderança do Governo e a ação que impeça que mais esta negociata venha coricretizar os inúmeros escândalos que jã
ocorrem durante o Governo do General João Figueiredo, para desgraça deste País.
O Sr. Hélio Duque - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação como Líder do PMDB.
.0 SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Tem a palavra o nobre' Deputado.

O SR. H1!:LIO DUQUE (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a denúncia que o Vice-Líder Walmor de Luca traz a esta Casa,
repetindo denúncia feita na sessão do Congresso Nacional, ontem, é fato da maior gravidade, sobretudo porque
o contrato de aquisição da Indústria Carboquímiea Catarinense - ICC - dar-se-á amanhã. Veja V. Ex' que as
quatro empresas - FERTISUL, Adubos Trevo, Cia.
Rio-Grandense de Adubos e Paulo Adib Engenharia, de
São Paulo - têm um capital total que não àtinge metade
do que seria o faturamento da ICC neste ano de 1984. E
para um patrimônio da ICC de 160 bilhões de cruzeiros,
esta transação seria de apenas 12 bilhões de cruzeiros.
Em tudo isto, Sr. Presidente, há uma suspeição que a
Liderança do PMDB, neste instante, faz: quem é o Sr.
Paulo Nicolli? É parente do Sr. Mário Nicolli, e o Sr.
Mário Nicolli é cunhado do Ministro Delfim Netto?
Há um mês, diante de uma denúncia que fizemos aqui
sobre mais uma gross:;J. "marmelada", que seria o reemplacamento geral neste País, S. Ex', o Sr. Presidente da
República, há cerca de 15 diaR, determinou, a partir da
nossa denúnda, que fosse suspenso todo o processo de
emplacamento, que favoreceria um cunhado do Ministro
Delfim Netto. Agora, além das empresas que atuam neste contexto, aparece uma empresa da consultoria de São
Paulo, a empresa Paulo Adib Engenharia.
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Não é possível, Sr. Presidente, que uma empresa da
União, que tem um patrimônio liquido de 160 bilhões de
cruzeiros, que nos últimos três anos tem apresentadoe a PETROFERTlL comprova isto - índices de lucratividade crescentes, seja vendida por apenas 12 bilhões de
cruzeiros.
Queremos reafirmar a necessidade de o Sr. Presidente
da República avocar, ainda hoje, esta questão, porque é
uma nódoa que S. Ex' não pode permitir ocorra neste final de Governo. E "marmelada" da grossa, e estamos
aqui para protestar, porque providéncias ainda poderão
ser tomadas. Amanhã, a partir do meio-dia, se medidas
não forem tomadas, esta grossa, "'marotagem" estará

consubstanciada, trazendo prejuízo de bilhões para a
economia deste País e possibilitando que grupos de refinados malandros se tornem bilionários na base do dinheiro público, assaltando os cofres públicos da Nação.

o Sr. Tldel de Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PMDB.
o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o nobre Deputado.

o SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB se mantém alerta
nesta reta final da sucessão, porque entende que o regime
se desacoplou da candidatura do Sr. Paulo Salim Maluf,
a quem transferiu todos os ônus destes 20 anos de regime
arbitrário, autoritário e discricionário, no qual se marginalizou a população brasileira. E o PMDB se mantém
alerta, porque entende qúe o Sr. Paulo Salim Malufnão
é um mal maior. mas produto de um regime autoritário
de 20 anos. O grande mal desta Nação brasileira foi o regime que produziu o autoritarismo, a ditadura e que tenta agora compor-se com a Nação brasileira através de
uma nova imagem. O PMDB está tranqüilo, confiante
em que o regime será soterrado a 15 de janeiro no Colégio Eleitoral c a 15 de março com a posse de Tancredo
Neves.
o Sr. Joacll Pereira - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Lider do PDS.
o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a pa- .
lavra o nobre Deputado.
o SR. JOACIL PEREIRA (PDS - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputado Figueiredo Filho, um dos mais assíduos companheiros desta
Casa, com atuação destacada, inclusive, nas Comissões

Técnicas, com atuação também na tribuna, foi apontado
por nota de jornal como um ausente desconhecido nesta
Casa.
E S. Ex' me pede para ler a seguinte comunicação:
"Sr. Presidente,
Srs. Deputados:
Peço constar nos Anais dessa Casa minha reclamação contra a afirmação do jornal Úldma Hora,
de Brasília-DF, o qual me qualifica de. "ausente do
Congresso" e por isso desconhecido.
Não é verdadeira essa afirmação, e faço testemunhas os ilustres Deputados que aqui freqüentam,
mesmo os dos partidos de oposição. Notícias como
esta só servem para desprestigiar o Congresso, pois
além de freqüentar com assiduidade' o plenário,
atuo em minha Comissão, tendo sido relator de
vários projetos para lá encaminhados.
Não é a primeira vez que notícias sem cabimento
aparecem em jornais, atingindo mesmo Parlamentares ilustres... O motivo do Deputado Paulo Maluf
sentar-se a meu lado confirma amizade, confiança e
lealdade que a Imprensa também desconhece, e
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como faz parte de meu sentimento de dignidade, esclareço meu apoio à sua candidatura. Uma notícia
desta traz repercusões negativas: ao Congresso, ao
Parlamentar, a seus familiares e à sua região."
S. Ex' não fez a comunicação pessoalmente por restrição regimental, mas nós todos queremos manifestar a
nossa solidariedade ao ilustre e brilhante companheiro.
(Palmas.)

o Sr. Airton Soares - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -
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Ar!. 29 A Categoria Funcional de Adjunto Parlamentar terá as seguintes características básicas: atividades de nível médio, envolvendo orientação e execução
qualificada de trabalhos de apoio ao parlamentar; acompanhamento, interno e externo, de assuntos de interesses
do parlamentar; execução de trabalhos datilográficos e
ou tros serviços de secretaria de interesse da adminis-'
tração.
Art. 39 A Categoria Funcional instituída na forma
do art. 19 desta Resolllção terá a seguinte estrutura:
Classes

Referênelas

Especi~l

NM-34
NM-32
NM-29

Tem a pa-

lavra o nobre Deputado.

uB'~

o SR. AIRTON SOARES'{PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com fundamento no art. 110,
do Regimento Interno, formulo a V. Ex' questão de ordem que diz respeito a um projeto de decreto legislativo
que mereceu concordância das Lideranças quanto ao re- .
gime de urgência. É o projeto de decreto legislativo que
trata da redução do jetOD da sessão do Colégio Eleitoral.
Porque fica claro, através do projeto, que o Congresso
Nacional não deveria arcar com o ônus de quase 2,100
milhões de cruzeiros para a sessão do Colégio Eleitoral.
Poderia ser pago o jeton normal da Câmara dos Deputados e do Senado para essa sessão. É uma despesa inóqua
para o Congresso e para o Erário Público que nós tentamos evitar, através do projeto de decreto legislativo.
Mas, Sr. Presidente, mesmo com a assinatura de todos
os Lideres, o projeto de decreto legislativo, ao que tudo
indica, não poderá ser apreciado nesta sessão. Tenho a
chamada prioridadc neutra, teríamos que ter apreciado
hoje. Talvez a pauta tenha dificultado este assunto.
Gostaria que V. Ex' deixasse claro para que nós, do
Partido dos Trabalhadores, manifestássemos claramente
a nossa repulsa contra a decisão da Mesa do Senado, que
fixou esse salário absurdo de quase três milhões de cru·
zeiros para que cada Deputado e Senador, para eada
mem bro do Co légio Eleitoral venha aqui votar. Desnecessário isso, SI. Presidente. Poderlamos receber o mesmo que recebemos normalmente para participar dessa
sessão. Estarlamos muito bem diante da opinião pública
legislando boas causas e não causas como esta.
Era esta a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcllio) - Esclareço
ao Deputado Airton Soares que não foi votada a matéria
em virtude do art. 196, parágrafo único, do Regimento
Interno, que diz; "Havendo duas matérias em regime de
urgência em razão de requerimentos votados pelo plenário. não se votará outra". O requerimento de V. Ex' é
O quinto.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcllio) - Vai-se passar à votação da matéria que está sobre a mesa e a constante da Ordem do Dia.
o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcllio) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Fina}:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2S7-A, DE 1984
Cria a Tabehi' EspecIal de EmpregOll da Cimara
dos Deputados.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica criada, na Câmara dos Deputados, a
Tabela Especial de Empregos, com a Categoria FuncionaI de Adjunto Parlamentar, Código CD-AL 020, euja
lotação corresponderá, sempre, ao número de deputados
constitucionalmente fixado, aplicado o disposto no art.
39 da Resolução n9 39, de 2 de dezembro de 1982.
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"A"

e
e
a

NM-35
NM-33
NM-31

Art. 49 O preenchimento dos empregos previstos na
lotação da Categoria Funcional a que se refere o art. I.
desta Resolução. far-se-á através de processo seletivo, de
earáter eliminatório, a ser regulamentado pelo 1.Secretário c aplicado com base na Resolução n.,39, de 2
dezembro de 1982, constituindo-lhe clientela 06 contratados para as funções do Grupo Secretariado Parlamentar e como Oficial de Gabinete e Secretário Particular
que satisfaçam os seguintes requisitos básicos:
a) contar 4 (quatro) anos de exercicio nas funções de
Secretariado Parlamentar e eomo Oficial de Gabinete e
Secretário Particular, desde que estejam, no minimo, há
1 (um) ano no exercicio ininterrupto em uma dessas
funções à época da rêalização do respectivo processo seletivo;

b) comprovar escolaridade na data da realização do
processo seletivo.
Parágrafo único. Os testes seletivos previstos neste
artigo serão realizados de dois em dois anos, sempre no
primeiro trimestre do ano, retroagindo os efeitos fiananceiros decorrentes da inclusão ao primeiro dia do mês de
janeiro, observado o disposto nesta Resolução.
Art. 5. No preenchimento dos empregos previstos,
observada a ordem de classificação, a inclusão far-se-á
da classe final, excluída a Classe Especial, para as classes
inferiores, na primeira referência respectiva, nos limites
da lotação estabelecida.
Parágrafo único. O contrato que, em decorrência do
disposto neste artigo, ficar classificado em referência
cujo salário mensal for inferior ao que vinhaauferindo,
terá esta diferença assegurada como vantagem pessoal a
ser absorvida nos aumentos salariais concedidos aos servidores da Câmara dos Deputados.
Art. 6. Os ocupantes de empregos' integrantes da
Categoria Funcional de Adjunto Parlamentar ficam sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e serão lotados no Departamento de Pessoal.
Art. 7. O deputado, através da Diretoria Geral, poderá, se lhe convier e desde que renuncie à indicação de
Assistente de Gabinete Parlamentar, solicitar a designação, para seu Gabinete, de integrante da Categoria
Funcional de Adjunto Parlamentar, dentro da disponibilidade da Tabela Especial de Empregos.
Parágrafo único. O servidor designado nos termos
deste artigo registrará freqüência diária na Coordenkção
de Apoio Parlamentar.
Art. 8. Fica instituída a Gratificação de Gabinete
Parlamentar, com valor equivalente ao atribuído à
função CO-OAI,3-NM, a ser concedida pelo DiretorGeral ao ocupante da Categoria Funcional de Adjunto
Parlamentar designado para ter exercicio em Gabinete
Parlamentar, nos termos do disposto no art. 7. desta resolução.
Art. 9. Fica assegurado ao ocupante da Categoria
Funcional de Adjunto Parlamentar o direito de partici-
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par do sistema de mobilidade funcional regulamentado
pela Resolução n" 39, de 2 de dezembro de 1982, e alterações posteriores.
Art. 10. Os ocupantes da Categoria Funcional de
Adjunto Parlamentar serão regidos pela legislação trabalhista e normas que disciplínam o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS.
Ar!. 11. Esta resolução cntra em vigor na data de
sua publicação.
Ar!. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, 4 de dezembro de 1984. Daso Coimbra, Prcsidente - Bocayuva Cunha, Relator
- Siqueira Campos - Epitáeio Cafeteira - Joaci! Perei·
ra.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai a promulgação e publicação.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)- Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:
PROJETO DE LEI N' 3.031-C, DE 1984
Introduz modificação no Sistema Financeiro de
Habitação - SFH, e dá outras providências.

o Congresso

N acionaI decreta:
Ar!. I" Os reajustes das prestações dc amortização e
juros dos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH não poderão ultrapassar, nos
próximos 2 (dois) anos, 50% (cinqüenta por cento) das
variações da UPC ou índiec que porventura viera a
suhstituí-Ia, observado o teto máximo de SO% (cinqüenta
por ccnto) da variação percentual do salário do mutuÚrio.
~ I' As cõndições previstas no caput deste artigo beneficiarão exclusivamente os contratos assinados até a
data de entrada em vigor da presente lei.
~ 2" Os reajustes subseqücntcs à presentc lei obedecerão ao disposto em seu arL 29.
Ar!. 2' Aplica-se a todos os contratos firmados dentro do SFH o Plano de Equivalência Salarial previsto
nos!1§ 4". 5' e 9' do art. 5" da Lei n' 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
Arl. 3' O pri meiro encargo mensal dos mutuários
do SFH nos contratos assinados após a publicação desta
lei fica fixado em 10% (dez por cento) para quem percebe
até 3 (trés) salários mínimos; 15% (quinze por cento)
para quem percebe mais de 3 (três) salários mínímos até
7 (sete) salários mínimos; 20% (vinte por cento) para
quem percebe mais de 7 (sete) salários mínimos até 15
(quinze) salários mínimos; 25% (vinte e cinco por cento)
para quem percebe mais de 15 (quinze) salários mínimos
até 2S (vinte e cinco) salários mínímos; e 30% (trinta por
cenlo) para quem percebe mais de 2S (vinte e cinco) salários mínimos.
Art. 4" Não será exigido do mutuário desempregado
o pagamento da prestaçào da casa própria financiada
ror órgão integrante do SFH enquanto perdurar o desemrrego.
~arágraf9 único. O benefício só será concedido em
rclação ao' imóvel no qual efetivamente resida o mutuário, efetuando-se a comprovação do desemprego por
qualquer dos modos admitidos em Direito.
Arl. S' O reinício do pagamento das prestações
ocorrerá 60 (sessenta) dias após o estabelecimento de
novo vínculo empregatício, proibida a incidência de juros no saldo devedor durante o período que durar o desemrrego.
Parágrafo único. As prestações assim em atraso serão acrescidas ao saldo devedor, sem alteração das de·
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mais disposições contratuais ou aumento do número de
amortizações apagar.
Ar!. 6' O mutuário por qualquer motivo em atraso
no pagamento de prestações dentro do SFH não terá seu
nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC
ou entidades afins.
,Art. 7" As ações e exeecuções contra mutuários do
SFH observarão, exclusivamente. os procedimentos previstos na Lei n' 5.869, de 11 dejaneiro de 1973 - Código
de Processo Civil.
Art. 8" Constitui crime de responsabilidade, punível
com a perda do cargo e inabilitação, por 5 (cinco) anos,
para o exercício de função pública, a autorização para a
concessão de empréstimos. repasses ou transferências de
recursos do SFH com desvio de finalidade.
Parúgrafo único. Qualquer mutuário ou reprcscntante
de órgão integrante do SFH poderú promover a ação penal, que terá rito sumário.
Art. 9' Além dos juros e da correção monetária estabelecidos contratualmente, não serão cobrados dos
pretendentes à aquisição de moradia própria ou dos mutuários do SFH quaisquer despesas acessórias, seja a que
título for.
Ar!. 10. Sem prejuízo do crédito dirigido para imóveis novos. os órgãos componentes do SFH manterão
obrigatoriamente pelo menos 25% (vinte cinco por cento) de suas linhas de financiamento para aquisição de
imóveis lisa dos.
Arl. 11. O ar!. 18 da Lei n"4.380, de21 de agosto de
1964, fica acrescido dos seguintes incisos:
"Ar!. 18.

XII - Garantir a liquidação antecipada dos débitos dos mutuários para com o SFH, através da
apuração do saldo devedor real, com exclusão dos
juros. correção monetária e despesas financeiras
vincendas.
XIII - rnstituir o Certificado de Crédito Hipotecário - CCH c sua utilização como reserva técnica pelas entidades de previdência privada e companhias de seguro.
XIV - Assegurar, via carta de crédito, o repasse
do empréstimo contraído assim que o imóvel obtiver Hhabite..se".
Art. 12. Ficam incluídos no Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação um representante da Coordenação Nacional dos Mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e um representante da categoria profissional dos Corretores de Imóveis.
Parágrafo único. Os representantes de que trata este
artigo serão indicados pela Coordenação Nacional dos
Mutuários do Sistema Financeiro da Habitação e pelo
Conselho Federal de Corretores de Imóveis.
Ar!. 13. Os encargos financeiros decorrentes da
aplicação do disposto nesta lei serão cobertos através do
Fundo de Assistência HabítaeionaÍ - FUNDHAB, dos
resultados financeiros positivos do Banco Nacional da
Habitação - BNH e de outros recursos de natureza
não-exigível administrados pelo mesmo Banco.
Art. 14. Fica extinto o bônus instituído pelo
Decreto-lei n' 2.164, de 19 de setembro de 1984.
Art. 15. Este lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, 4 de dezembro de 1984. DllIlO Coimbra, Presidente - Bocayúva Cunba, Relator
- Siqueira Campos - Epitácio Cafeteira - Joacll Perei-

ra.
O SR. PRESlDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que a aprovam queiram permancer como estão. (Pausa.)
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Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:
PROJETO DE LEI N' 4.222-B, DE 1984
Dispõe sobre a reversiio ao Município de Boa Vista, no Território Federal de Roraima, nos termos que
especifica, de gleba patrimonial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica revertida ao Município de Boa Vista,
no Território Federal de Roraima, a propriedade da gleba patrimonial adquirida por compra ao Estado do
Amazonas no ano de 1899 e registrada às folhas 23 do
Livro de Registro de Títulos dos anos de I 890! 1899 da
Divisão de Arquivo Público do Estado do Amazonas.
Art. 2" O Poder Executivo adotará as providências
necessárias. dentro de sua alçada, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta 1ci, para o seu cumprimento.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, 4 de dezembro de 1984. Daso Coimbra, Presidente - Bocayuva Cunha, Relator
- Siqueira Campos - Epitáclo Cafeteira - Joaci! Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI N9 4.517-B, DE 1984
Altera a estrutura da Categoria Fuocional de Assistente Social, do Grupo-Outras Atividades de Nfvel
Superior, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A Categoria Funcional de Assistente Social,
código NS-930 ou LT-NS-930, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n" 5.645, de
10 de dezembro de 1970, fica alterada na forma constante do Anexo desta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos da classe especial e das classes intermediárias da Categoria FuncionaI de Assistente Social far-sc-á mediante progressão
funcional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 2' Os servidores atualmente posicionados nas
referências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Assistente Social ficam automaticamente localizados na referência NS-S, inicial da classe A.
Art. 3' Os servidores alcançados pelo disposto nesta
lei serão posicionados nas novas classes da categoria funcionaI, mantidas as atuaís referências de vencimento ou
salário, ressalvado o disposto no art. 2'.
Ar!. 4' A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Assistente Social não prejudicará a tramitação e a solução de pedidos de transferência e movimen-

tação de servidores, apresentados até a data da vigência
desta lei.
Art. 59 A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações próprias do Orçamento da União e
das autarquias federais.
Art. 6' Esta Lei entra em vigor em I' de janeiro de
1985.
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o SR. PRESIDENTE (Flávio MarcOio) - Os Srs.
que aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

novembro de 1984, e n9 7.218, de 19 de setembro de 1984,
resolve:
Art. 19 A Categoria Funcional de TéCnICO em ReabiIitação, código CD-NS-906, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n9 5.645, de
10 de dezembro de 1970, passa a denominar-se. "Terapeuta OcupaciOlial".
Art. 29 Ficam alteradas as estruturas das Categorias
Funcionais de Psicólogo, código CD-NS-907, e de Terapeuta Oc~pacional, código CD-NS-906, na forma do
Anexo desta resolução, mantidos os respectivos códigos.
Art. 3' Os servidores integrantes da Categoria FuncionaI especificada no art. 19 dcsta resolução serão reposicionados na nova estrutura de conformidade com o
disposto no art. 15 da Resolução n9 36, de 24 de outubro
de 1983.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcllio) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação .Final:

PROJETÔ DE RESOLUÇÃO N9 2S9·A, DE 1984
Altera as estruturas da. Cateaorlas Func\onala de
Pslrologo e de Técnlcó em R~abUltaçio, e a denoml·
naçio desta última, e dá outras providêncIas.
A Câmara dos Deputados, no uso de suas atriboições
e tendo em vista o disposto nas Leis n9 7.254, de 26 de

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta
resolução correrão à conta das dotações próprias da Câmara dos Deputados.
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de redação, 4 de dezembro de 1984. - DI80
Coimbra, Presidente - JoacU Pereira, Relator - Siqueira Campos - Epltáclo Cafeteira - Freitas Nobre.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, 4 de dezembro de 1984. Doso CoImbra, Presidente - Bocayuva Cunha, Relator
- Joacil Pereira - Siqueira Campos - Epltádo CafeteIra.

ANEXO AO PROJETO DE RESOLUr-Ko n9 259-A, de 1984

CiU.ARA DOS DEPUTADOS
GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR
CÓDIGO CD-NS 900

GRUPO
Outras Ati-

CATEGORIA

FUNCIONAL

Terapeuta Ocupacional

CODIGO
CD-NS 906

vidades de
Nível Supe-

REFERbNCIA OU
OU SALÁRIO POR

NS-22 a NS-25

Classe Especial
Classe ue u
Classe -uB
Classe "A"

Ns-17 a NS-2l
Ns-12 a NS-16
NS-5 a NS-ll

Classe Especial
Classe "CU
Classe "B"

NS-22 a NS-25
Ns-17 a NS-2l
NS-12 a NS-16

Classe "A"

NS-S

lI

rior.

VENCIHENTO
CLAS~E

(CD-NS 900)

Psicólogo

CD-NS 907

a NS-H

16050
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o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
Deputados que a aprovam queiram permanecer como se
encontram.
Aprovada.
Vai à promulgação.

Art. 2' As referências acrescidas às Classes Especiais das Categorias a que se refere o artigo anterior serão alcançadas pelos ocupantes dos carg~s da mesma
Classe, sem aumento de seu número c através de movimentação regulamentar, observados os limites dos créditos orçamentários do Supremo Tribunal Federal.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

Art. 3' Aos servidores da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal que tenham exercido encargo retribuído por Gratificação de Representação de Gabinete por 5
(cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior,
ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180
da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, com a redação
que lhe deu o art. I' da Lei n' 6.732, de 4 de dezembro de
1979, e no art. 2' desta mesma Lei.

PROJETO DE LEI N' 4.239-B, DE 1984
Dispõe sobre a estruturação de Categoria~ Vuncionais do Gropo-Atividades de Apoio Judiciário do
Quadro da Secretaria do Supremo Tribuual Federal e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
aos servidores já aposentados, que tenham satisfeito suas
condições quando em atividade.
Art. 4' Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art. I' As Categorias Funcionais de Auxiliar Judi·
ciário, código STF-AJ-023. Agente de Segurança Judiciária, código STF-AJ-024 e Atendente Judiciário, código STF-AJ-025, do Grupo Atividades de Apoio Judiciário, código STF-AJ-020, do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, a que se refere o art. 4' da
Lei n' 6.959, de 25 de novembro de 1981, passam a ter a
estrutura constante do Anexo desta Lei.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, 4 de dezembro de 1984. Daso Coimbra, Presidente - Joaci! Pereira, Relator Epitáeio Cafeteira""""" Furtado Leite - Siqueira Campos.
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b) Agente de Segurança

STf-AJ-024

Judiciária

A
c) Atendente Judici';pic STf-AJ-025

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Os Srs.
Deputados que a aprovam queiram permanecer como se
encontram.
Aprovado.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Convoco a
Cámara dos Deputados 4.28 uma sessão extraordinária
matutiria, amanhã, às dez horas destinada ao encerramento da segunda sessão Legislativa da 47' Legislatura.
() SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) COOfocaçiO

Nos termos do art. 5' do Regimento Interno ficam os
Senhores Deputados convocados para a primeira preparatória para verificação do quorum necessário à eleição
da Mesa da Câmara dos Deputados (Biênio 1985.1986),
a realizar-se dia 27 de fevereiro de 1985, à dez horas.
Brasília, 28 de novembro de 1984. - FUno MarcOIo,
Presidente.
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que "As exigências da Lei Complementar nO 1, de 9 de
novembro de 1967, não se aplicam aos Municipios criados mediante legislação estadual até 31 de dezembro de
1983, e que hajam sido instalados com a eleição de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores realizada a 15 de novembro de 1982, ou que se achavam dependentes de instalação com a posse dos que seriam eleitos em 16 de dezembro de 1984. nos termos da Lei nO 7.206, de 5 de julho
de 1984. e da Resolução n' 11.930, de 14 de agosto de
1984, do Tribunal Superior Eleitoral", estabelecendo,
mais ainda, no parágrafo único do mencionado artigo,

que "Lei estadual definirá os limites dos Municípios a
que se refere este artigo e estabelecerá as respectivas sedes".
Em seu artigo 20, a Lei Complementar agora vinda à
consideração desta Augusta Comissão de Constituição e
Justiç\.!, declara que "Os Municípios de que trata esta Lei
Complementar são considerados instalados a partir da
posse dos respectivos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, os quais exercerão seus mandatos até 31 de delembro de 1988".
Em verdade, em sua fundamentada justificação. o
nobre autor da matéria, enfoca que a mesma visa "a
compatibilizar um decreto, consubstanciado na implantação e no efetivo funcionamento daqueles Municípios
com uma decisão jurídica que, com efeito, busca resguardar a letra da Constituição".
Tal assertiva encontra, mais ainda, o amparo de angulação social, tendo em vista que as novas unidades municipais, já perfeitamente estruturadas, ganharam vida
própria no que concerne à instalação de serviço e efetiva
atividade econômica, não podendo portanto caírem vitimadas por ato de supressão tão violento, fato que vem
causando um verdadeiro ·elima de apreensão e até mesmo de pânico entre suas comunidades, pela ameaça de
sua desagregação, o que ocasionaria conseqüências desastrosas.
Em assim sendo, e levando em conta o significado social e econômico da propositura, que busca resguardar a
consolidação de uma situação de fato, somos por sua
aprovação. - Gel'!Oll Peres, Relator.

I

Ii
I
1

Mareílio)-

Discussão única do Projeto de Lei Complementar n' 241, de 1984, que ressalva das exigências da
Lei Complementar n' I, de 9 de novembro de 1967,
os Municípios criados mediante legislação estadual
at'é 31 de dezembro de 1983 e dá outras providências.

Pendente de parecer da Comissão de Consti. tuição e Justiça. (Do Senado Federal.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Concedo a
·palavrl' ao Sr. Deputado Gerson Peres para proferir pareeer ao Projeto de Lei Complementar nO 241, de 1984,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, na
qualidade de Relator designado pela Mesa.
O Projeto de Lei Complementar n' 241. de 1984, aprovado pelo Senado Federal. "Ressalva das exigências da
Lei Complementar nO I, de 9 de novembro de 1967, os
Municípios criados mediante legislação estadual até 31
de dezembro de 1983", estabelecendo, em seu artigo I'

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O 'SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio) - Vou submeter a votos o
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 241, DE 1984
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo As exigências da Lei Complementar n' I, de 9
de novembro de 1967, com alterações que lhe foram aditadas, não se aplicam aos Municípios criados mediante
legislação estadual até 31 de dezembro de 1983, e que hajam sido instalados com a eleição de Prefeitos, VicePrefeitos e Vereadores realizada a 15 de novembro de
1982, ou que se achavam dependentes de instalação com
a posse dos que seriam eleitos em 16 de dezembro de
1984, nos termos da Lei n' 7.206, de 5 de Julho de 1984, e
da Resolução n' 11.930, de 14 de agosto de 1984; do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. - Lei estadual definirá os limites
dos Municípios a que se refere este artigo e estabelecerá

as respectivas sedes.
Ar!. 2' Os Municípios de que trata esta Lei Complementar são considerados instalados a partir da posse dos
respectivos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, os
quais exercerão seus mandatos até 31 de dezembro de
1988.
Art. 3' Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai à sanção.
o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) Discussão única dó Projeto de R~solução n' 259,
de 1984, que altera as estruturas· das Categorias
Funcionais de Psicólogo e de Técnico em Reabilitação, e a denominação desta última, e dá outras
providências (Da Mesa) - Relator: Sr. Fernando
Lyra.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Mareilío) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte.
REQUERIMENTO
Sr. Presidente, requeiro, na forma regimental, que o
Projeto de Resolução n' 259, de 1984, item n' 2 da pauta,
seja apreciado após o item n' 16 da Ordem do Dia, Projeto de Lei n9 4.239-A, de 1984.
Sála das Sessões, 4 de dezembro de 1984. - Hélio Du-

que

o

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

o SR. PRESIDENTE (Flávio

Marcílio) -

Discussão única do Projeto de Resolução n' 263,
de 1984, que cria o Centro de Processamento de Dados da Câmara dos Deputados. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary K ffuri.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flávio marcílio) meter a votos o

Vou sub-

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Discussão única do Projeto de Resolução n' 264,
de 1984, que dispõe sobre a lotação de Gabinetes de
Lideres. (Da Mesa.) Relator: Sr. Fernando Lyra.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
.Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcmo) - Vou submeter a votos o
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 ~, de 1984
A Câmara dos Deputados resolve:
Árt: I' A lotação de servidores dos Gabinetes de Líderes de Partido, cuja bancada possua aié 50 deputados, fixada segundo o dispo'sto no art:1 9 da Resolução ~, 35,
de 1980, alterada pela Resolução n' li, de 1983, passa a'
ser a constante da Tabela (Anexo I).
Ar!. 2' A Mesa tomará as providências visando a
implantação do disposto nesta Resolução, nos termos do
art. 3' da Resolução n9 35, de 1980.
Ar!. 3' Ficam transformados, na forma do Anexo
li, em cargo~ de Assessor Técnico CD-DAS-I02.3,
fU'1ções do grupo DAI e encargo de Oficial de Gabinete.
Ar!. 4' Esta Resolução entrará em vigor na data de
. sua publicação.
.
Ar!. 5' Revogam-se 'as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai a promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcflio)Discussão única do Projeto de Resolução n9 265,
de 1984, que cria funções no Grupo-Direção e Assistência Intermediária da Câmara dos Deputados.
(Da Me"".) - Relator: Sr. Fernando Lyra.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro enecrr.ada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 263, de 1984
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcmo) - Vou submeter a votos o

A Câmara dos Deputados resolVe:
Ar!. I' Fica criado o Centro de Processamento de Dados da Câmara dos Deputados, diretamente vinculado
ao Presidente.
§ I' O Centro de Processamento de Dados será supervisionado pelos titulares da Secretaria-Geral da Mesa
e Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados.
§ 2' A supervisão de que trata o parágrafo anterior
poderá ser delegada pelos titulares de modo a que a responsabilidade do cumprimento dos objeti,vos institucionais no que respeita às atividades legislativas, permaneça
na atribuição da Secretaria-Geral da Mesa e a gestão técnica e administrativa referida aos mesmos seja mantida
n~ responsabilidade da Diretoria-Geral.
Ar!. 2' Aos dois supervisores cabe, por delegação
da Mesa da Câmara, a determinação da estrutura institucional e de meios para a implantação·do Centro de
Processamento de Dados.
Art. 3' Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua"publicação, revogadas as disposições em Contrário.

A Câmara dos Deputados resolve:
Ar!. 19 Ficam criadas, no Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente de. Cámara
dos Deputados, cinco funções de Encarregado de Setor
(de Manutenção e Operação de Áudio do Anexo I; de
Manutenção e Operação de Áudio do Anexo IV; de Manutenção e Operação de Projeção Audiovisual; de Operação de Arquivo Sonoro e Cópias; ede Chamadas (avisos), CO-DAI 111.2 NM, do Serviço Técnico de Áudio, .
do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação,
alterando-se, em con.seqüência, a Resolução n' 7, de
1975.
Ar!. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Ar!. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer com~ estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai a promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
i\provado.
Vai à promulgação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 265, DE 1984
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) Discussão única do Projeto de Resolução n' 266,
de 1984, que dispõe sobre a Assessoria Legislativa.
(Da Mesa.) - Relator: Senador Fernando Lyra.
O·Sr. Hélio Duque pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. Ht!:LIO DUQUE (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o item 6 da pauta diz respeito à discussão única do Projeto de Resolução n' 266,
de 1984, que dispõe sobre a 'assessoria legislativa.
Queríamos .submeter à douta consideraçao de V. Ex' o
seguinte fato. A Liderança do PMDB - a'nossa assessoria técnica - até este exato instante não recebeu o avulso
relativo a este projeto de resolução. Não podemos, de
pronto, dizer qual será o nosso voto, pois não tivemos
oportunidade de analisar e de estudar a matéria. Quero
propor a V. Ex' a suspensão da presente sessão pelo prazo de 10 minutos, instante em que, de posse do mesmo se a Mesa o possuir - poderemos examiná-lo e 'posterÍ<~rmente emitir o nosso voto. .
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - A Mesa,
at~ndendc a'a requerimento de V. Ex', nobre Líder, prosseguirá na votação dos outros itens, remetendo a V. Ex'
o avulso que estava sobre a mesa e que não sei por que
motivo não fora entregue ao PMDB. V. Ex' o receberá
em seguida.

t> SR. Ht!:LIO DUQUE - Recebi agora, Sr. Presidehte, mas quero dizer a V. Ex' que há lO minutos que o
solicitamos, e só agora estamos a recebê-lo.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - N obre Deputado, não estou pondo em dúvida as palavras de V:
Ex', tanto que estou remetendo a V. Ex' o avulso, prosseguindo na votação dos outrás itens.
O SR. Ht!:LIO DUQUE - Sr. Presidente, gostaria de
fazer a seguinte consideração. Veja V. Ex' que o Projeto
de' Resolução n' 266 é extremamente extenso para uma
.leitura que culmine com uma decisão até o final da presente pauta. que é relativamente reduzida, tendo em 'vista
ainda que," daqui para frente; estaremos a aprovar todos
os projetos, com exceção daquele para o qual pedimos
destaque. Então, insistiria com v. Ex' no sentido de que
suspendesse a presente sessão por dez minutos, porque,
no tempo correspondente ao desenvolvimento da apreciação da pauta, não será possível o exame deste projeto,
pela sua extensão.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Atendendo ao requerimento de V. Ex', a Presidência suspende a
sessão por quinze minutos.

o SR. Ht!:LIO DUQUE -

Muito obrigado a V. Ex'

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio) - Está reaberta a sessão. Quero comunicar aos Srs. Deputados que
o Ministro-Chefe da Casa Civil telefonou-me ainda há
pouco para avisar que S. Ex', o Sr. Presidente da República, sancionou, sem veto, o Projeto que dispõe sobre
a aposentadoria dos Congressistas. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcmo) - Tem a palavra o Sr. Del Bosco Amaral, para discutir o ·projeto.
O SR. DEL BOSCO 'AMARAL (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) --: Sr. Presidente, Srs. Deputados,'
como sempre disse, V. Ex' foi um grande Presiden·te des-
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ta Casa, principalmente nos tempos difíceis da década de
70. Na Assembléia Legislativa de São Paulo, V. Ex' proferiu um discurso memorável em defesa do Poder Legislativo e de suas prerrogativas, nos tempos em que era
difícil ser liberal e ser democrático. Não preciso, pois,
discutindo um projeto de resolução que, em suma, é da
própria Mesa, tecer elogios a V. Ex', porque todos sabem o apreço c o respeito profundo que dedico a V. Ex'
Mas o nosso Líder hoje, Deputado Hélio Duque, levantou um problema que aguçou a nossa curiosidade: a chamada reação de pacote. Este projeto de resolução, logicamente por uma falha mecánica, tcnho certeza, não havia chegado à assessoria do PMDB para que ela pudessc
dar subsídios à Liderança de plantão, para votar contrária ou favoravelmente. Estou vendo, Sr. Presidente,
que estc projeto de resolução dispõe sobre assessoria Legeslativa. Veja V. Ex' que até mais ou menos ao art. 16
não há problema algum: dispõe sobrc funções coisas que
claramente qualquer Deputado desta Casa pode entender, porque não precisa um Deputado entender dos mecanismos administrativos da Casa para saber que essas
funções são ncccssários à Assessoria Lcgislativa, na sua
atuação pertinente de assistir os Srs. Deputados, os gabinetes e a própria Mesa. Mas depois vêm os quadros. E é
por isso que alerto as Lideranças dos Partidos, no sentido de que não podemos, ao apagar das luzes de dois anos
de magistral direção dos trabalhos, em que V. Ex', Deputado Flávio Mareílio, se portou como um magistrado,
aprovar um projeto de resolução. Esta é a minha posição
pessoal. Amanhã, em se detectando ncste projeto qualquer favorecimento ou qualquer erro técnico na sua redação. poderá ser comprometido o trabalho excelente
desta Mcsa, mormente o de V. Ex'
Desta forma, Sr. Presidente - c já sabendo que a Liderança do PDS vai também discutir este assunto - não
podemos, ao apagar das luzes, aprovar este projeto, a
.não ser que alguém que conheça o seu conteúdo, que conheça. realmcnte, os efeitos por ele gerados, possa explicar as transformações que serão operadas. Em sã consciência, este Parlamcnto não pode votar neste instante
este diploma. Os Deputados, pelo menos os que consultei - logicamente num colóquio pessoal- não sabem o
que scria por ele modificado. V. Ex'. que nunca corre riscos morais, que é um homem que prezo, por certo há de
concordar - e concordaria se estivesse neste plenário que não deve a Mesa neste momento submeter este projeto à votação, pelo desconhecimento de suas implicações. o que foi levantado pela própria Liderança do
PMDB através do sempre zeloso e capaz Deputado
Hélio Duque.
Sr. Presidente, esta é a minha manifestação já que não
tenho poderes para pedir verificação dc votação. A minha posição pessoal é, por desconhecimento total'd<l
bojo do problema, a de votar contrariamente a esse projeto.
Era isto o que queria declarar, ressalvando que confio
plenamente em que as intenções foram as melhores, porque temos a certeza de que V. Ex' conduzirá até amanhã
os trabalhos da Mesa de forma que possa ser sempre
aplaudido por seus pares.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Nobre Deputado Del Bosco Amaral, a Presidência da Casa explica
a V. Ex' que este projeto é da iniciativa do nobre Deputado Fernando Lyra, Primeiro-Secretário da Casa, ·do
partido de V. Ex', e elaborado pela Assessoria Legisl~ti~
va. Não cria nenhum cargo e não gera, absolutamente,
nenhuma despesa. Ele apenas cuida da situação daqueles
funcionários que fizeram concurso para esses cargos no
tempo da Presidéncia do nobre Deputado Célio Borja,
foram nomeados, mas continuam sem nenhum direito à
efetivação. Ê este o sentido do projeto. Se V. Ex', ou a
Liderança <;lU qualquer outra liderança, não está capaci-
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tada a votar o projeto, basta requerer à Mesa o adiamento da votação.

nenhum cargo. Os cargos a que se refere o art. 23 são
cargos existcntes transformados naquelas funções.

o Sr. Hélio Duque pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

o Sr. Del Bosco Amaral- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o nobre Deputado.

o S!:l,'PRESIDENTE (Flávio Mareilio) - Tem a palavra o nobre Deputado.

o SR. HltUO DUQUE (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quando solicitamos a V.
Ex' - que o modo absolutamente normal aquiesceu os 10 minutos da Liderança do PMDB, tivemos oportunidade de cotejar. de ler e de analisar o projeto ao lado
de nossa assessoria, c vimos que ele é de alto sentido em
termos de eficiência desta Casa. Destaco, pela limitação
desta questilo de ordem, o que estabelece, por exemplo, o
art. 9" do Projeto de Resolução n" 266:

o SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mesmo sem ampa~

"O provimento dos cargos de Assessor Legislativo condicionar-se,á à habilitação em prova de capacitação aberta a servidores concursados da Câmara
dos Deputados."
V. Ex', igualmente destacou - c o fcz muito bem que este projeto não significa qualquer tipo de despesa
adicional para a estrutura administrativa da Câmara dos
Deputados. Ao contrário, visa tornar a Assessoria Leg;islativa mais eficiente a nível de respostas prontas, de acordo com as solicitações dos Srs. Deputados.
Sabe V. Ex' que nas terças-feiras, quando, pela gene.,
rosidade dos nossos colegas de bancada e pela escolha dó
nosso Líder Deputado Freitas Nobrc. com muita limitação e com muita modéstia ocupamos a Liderança do
nosso Partido. procuramos exercê-la sempre por inteiro.
Não poderíamos - dita-nos a nossa consciência - votar um projeto de resolução cujo inteiro teor desconhecíamos.

Não vai, nesta questão de ordem, qualquer intuito de

emperrar a tramitação deste projeto. Queremos dizer
que a Liderança do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro já antecipa seu voto, favorável à sua aprovação.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)- Tem a palavra o Sr, 1óacil Perei~a, para discutir o projeto.

o SR. JOACIL PEREIRA (PDS -

PA. Sem revisão
do oradór.) - Sr. Presidente, data venla, parece que o
Exm" Sr. Presidente labora num equívoco, o que é humano. O art. 23 estabelece, com meridiana clareza:
. "As funções de direção, seeretariadq, chefias e
encarrcgadorias nccessárias ao exercício das competências referidas nesta Resolução são criadas - repito: são criadas - e transformadas na forma do
Anexo IIL"

ro regimental, mas como V.

Ex~

carinhosamente fez o

que as lideranças deveriam fazer comigo, q'ueria mostrar
a V. Ex' que li até o art. 16 do Projeto. Quando levanto
algum problema, não o faço graciosamente. Qualquer
colega desta Casa pode ter igual apreço por V. Ex', mas
não maior. Desta forma, sei das maravilhosas intenções

de quem elaborou esse projeto, mas esses assessores que
seriam beneficiados vão permanecer aqui durante o recesso. e, instalada a nova Mesa. o assunto pode ser estudado demoramente e votado. Não há por que procedcrse a uma votação precipitada. Compreenda V. Ex' que
só quis ressaltar esse aspecto, sabendo que as intenções
que embasam o :projeto são as melhores. Mas tenho certeza de que esse,~'l!01s meses não ~ã6 alterar substancialmente a vid)l;'-des~es assessóres.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERJMENTO
Sr. Presidente, nos termos regimentais, requeiro a V.

Ex' o adiantamento da discussão única do Projeto de
Resolução n" 266. por 5 sessões.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984. Joacil Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estào.

(Pausa.)
Aprovado.
Em coU'cqiiéncia. sai da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio)Discussão única do Projeto de Resolução n' 267,
de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Oly Fachin a participar de missão cultural no exterior. (Da
Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.

'quem lhe ~onvjnha. Mas há, efetivamente, criação de

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos o Projeto de Resoluçào n" 267, de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I" Fica o Senhor Deputado Oly Fachin autorizado a participar de missão cultural em Miami, EUA, a
partir de 3 dezembro de 1984, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerande-se esse afastamento como
de comparecimento efetivo.
Art. 2" Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

cargos.
Gostaria de ponderar a V. Ex' para afinal requerer o
adiamento desta matéria. Não fica muito bem votar ata·
balhoadamente matêria como esta. ao apagar das luzes
da reuniào legislativa. Requeiro o adiamento da discussão e votação da matéria.

OSR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - O Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
Pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.

. Portanto, o projeto cria cargos e aumenta despesas, e
o Anexo IIJ modifica inclusive os símbolos.
É natural que V. Ex' tenha sido mal informado, já
que, como já bem disse, o projeto não foi da sua elaboração, mas d~.tim membro da Mesa, o I"-Seeretârio, Deputado Fernando Lyra, devidamente assessorado por

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Mareilio) - A Mesa
aguarda o requerimento do nobre Lídcr Joaeil Pereira e
informa ainda à Casa que foi advertida da não criação de

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) Discussão única do Projeto de Resolução n" 268,
de 1984, que auroriza e·Senhor Deputado'Mansue-
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to de Lavor a participar de missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator Sr. Ary Kffuri.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à vot~ção da matéria.
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o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão (pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Flâvio Marcílio)Discussão única do Projeto de Rcsolução n9 271,
de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Aloízio
Campos a participar de missão cultural no exterior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcflio) Vou submeter a votos o Projeto dc Resolução n9 268 de 1984
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica o Senhor Deputado Mansueto de Lavor
autorizado a participar de missão cultural em Santa Bárbara - Califórnia, Estados Unidos da América do Nortc a partir de 28 de novembro de 1984, sem ônus para a
Câmara das Deputados, considerando-se esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcllio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Discussão única do Projeto de resolução n9 269,
de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Dirceu
Carneiro a participar de missão cultural no cxtcrior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da Matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos o Projeto de Resolução n9 271 de 1984
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica o Senhor Deputado Aluízio Campos
autorizado a participar de missão cultural em Santa Bárbara - Califórnia, Estados Unidos da América do Narte, a partir de 28 de novembro de 1984, sem ônus para a
Câmara dos Deputados, considerando-se esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanccer como estão (pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação
o SR. PRESIDENTE (Flávio

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos o projeto de Resolução n9 269 de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica o Senhor Deputado Dirceu Carneiro
aútorizado a participar de missão cultural na cidade de
Morelia, México, a partir de 23 de novembro de 1984,
sem ônus para a Câmara dos Deputados considerandose esse afastamento como comparecimento efetivo.
Art. 20 Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
.que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.

Marcílio) -

Discussão única do Projeto de Resolução n9 272,
de 1984, que autoriza os Senhores Deputados Airton Soares, Hélio Duque, José Frejat e Leorne Belém a participarem de missão cultural no exterior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não ha-'
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos o Projeto de Resolução n9 272, de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Ficam os Senhores Deputados Airton Soares, Hélio Duque, José Frejat e Leorne Belém autorizados a participarem de missão cultural na cidade de
Oman, Jordânia, a partir de 18 de novembro de 1984,
sem ônus para a Câmara dos Deputados, considerando- .
se esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Discussão única do Projeto de Resolução n9270,
de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Diogo
Nomura a participar de missão cultural no exterior..
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerra a discussão.
Vai-se passar a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Discussão única do Projeto de Resolução n9 273,
de 1984, que autoriza o Senhor Deputado Alberto
Goldman a participar de missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos O Projeto de Resolução nO 270 de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica o Senhor Deputado Diogo Nomura autorizado a participar de missão cultural nos Estados
Unidos da América do Norte, a partir de 19 de dezembro
de 1984, sem ônus para a Câmara dos Deputados,
considerando-se esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Art. 29 Esta resolução entrará em vigor na data de .
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não ha. vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou sub·
meter a votos o Projeto dc Resolução n 9 273, de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve: .
Art. (9 Fica o Senhor Deputado Alberto Goldmall"
autorizado a participar de missão cultural na Argentina,
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Uruguai e Paraguai, a partir de 20 de novembro de 1984,
sem ônus para a Câmara dos Deputados, considerandose esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Ar!. 2" Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão, (Pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.
o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Discussão única do Projeto de Resolução n9 274,
dc 1984, que autoriza o Senhor Deputado Pedro
Corrêa a participar de missão cultural no exterior.
(Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos o Projeto de Resolução n" 274, de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica o Senhor Deputado Pedro Corréa auto·
rizado a participar de missão cultural na República Popular da China. sem ônus para a Câmara dos Deputados, a partir de 17 de setembro de 1984, considerando-se
esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como cstão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai á promuigação.

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) Discussão única do Projeto de Resolução nO 275,
de 1984, que autoriza os Senhores Deputados Paulino Cícero de Vasconcellos, Pedro Colin e Egídio
Ferreira Lima a participarem de missão cultural no
exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Ary Kffuri.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não havendo oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar á votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos os Projeto de Resolução n9 275, de 1984.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Ficam os Senhores Deputados Paulino Cíce- ,
ro de Vasconcellos, Pedro Colin e Egídio Ferreira Lima
autorizados a participarem de missão cultural nos Estados Unidos da América do Norte, a partir de I de de. zcmbro de 1984, sem ônus para a Câmara dos Deputados, considerando-se essa ausência como de compareci-

mento efetivo.
Art. 29 Esta resolução entrará em vigor na data de
.
sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado,
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Discussão única do Projeto de Lei nO 4.239-A, de
1984. quc dispõc sobre a estruturação de C~tegorias
Funcionais do Grupo-Atividàdcs de' Apoio judiciário do Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências; tendo parece-
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res: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa: da Comissão de Serviço Público, pela aprovação
e da Comissão de Finanças, pela aprovação com
emenda. (Do Supremo Tribunal FederaL) - Relatores: Srs. João Gilberto, Gomes da Silva e Lui"
Leal.

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcmo) - Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio) -

À Comis-

são de Finanças, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte EMENDA
Renumerando-se como art. 4' o art. 30, imprima-se ao
novo arl. 3' a redação seguinte:
..ArI. 30 Aos servidores da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal que tenham exercido encargo retribuí"
do por Gratificação de Representação de Gabinete por 5
anos ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda
que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180, da Lei
n. 1.711/52, com a redação que lhe deu o art. lo da Lei n.
6.732, de 4 de dezembro de 1979, e no art. 2' desta mesma Lei.
Parágrafo único, O disposto neste artigo aplica-se
aos servidores já aposentados, que tenham satisfeito suas
condiçães, quando em atividade."

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Vou submeter a votos o P'rojeto- n' 4.239-A dé"T984.
O Presidente da .Repúbliea:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. I' As Categorias Funcionais de Auxiliar Judiciário, STF-AJ-023, Agente de Segurança Judiciária,
STF-AJ-024 e Atendente Judiciário. STF-AJ-025" do
Grupo Atividades de Apoio Judiciário, STF-AJ-020, do
Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, a
que se refere o art. 40 da Lei n' 6.959, de 25 de novembro
de 1981. passam a ter a estrutura constante do Anexo
desta Lei.
Art. 2. As referências acrescidas às, Classes Espe·
ciais das Categorias a que se refere o artigo anterior. serào alcançadas pelos ocupantes dos cargos da mesma
Classe, sem aumento de seu número e através de movimentação regulamentar. observados os limites dos créditos orçamentários do Supremo Tribunal Federal.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
o SR. PRESIDENTE (Flávio .Marcmo} - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado
Vai à redação final.
o SR. PRESIDENTE (Flávio

Marcílio)Discussão única do Projeto de Resolução nO 259,
de 1984, que altera as estruturas das Categorias
Funcionais de Psicólogo e de Técnico em Reabili-·
tação, e a denominação desta última, e dá outras
providências (Da Mesa) - Relator: Sr. Fernando
Lyra.

o

SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -

Não ha-

vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-"e passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Há sobre a
mesa o seguinte
REQUERIMENTO DE DESTAQUE:
Senhor Presidente
Requerem,Os, nos termos regimentais, destaque para
votação em separado, do art. 4' do Projeto de Resolução
nO 259, de 1984, item 2 da Pauta.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1984. - Airton
Soares.
.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o Sr. Celso Peçanha para encaminhar a votação.

o SR. CELSO PEÇANHA (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o destaque pedido sobre o art. 40 do Projeto de Resolução nO
259/84 diz respcito a um assunto que já é do conhecimento da Casa, mas na verdade, na legislação trabalhista
ele já tem seu funcionamento. O art. 40 diz o seguinte:
"Art. 4' O servidor da Câmara dos Deputados, ocupante da classe final de Categoria Funcional de nível superior, aposentado no exercício do
mandato eletivo federal, terá seus provento" adequados ao maior nível de remuneração do GrupoDAS."
Sr. Presidente, sabe V. Ex' que o Deputado que seria
beneficiado com a votação deste artigo integra a Mesa
da Cámara dos Deputados, que V. Ex' preside com muito equilíbrio e sabedoria. Ele se absteve de votar na Mesa, ausentou-se da reunião. Ora, quantas vezes esta Casa

'vota artigos que no seu bojo contém um favorecimento
desse tipo?
• Eu sei, porque já fui Chefe de Executivo, que nas Assembléias Legislativas muitas vezes há transposições,
mudanças de funçães, aquinhoando àqueles funcionários que trabalham dentro da Assembléia, e todos sabem disso. V. Ex' foi Vice-Governador do Estado do
Ceará e deve conhecer várias legislações nesse sentido.
Ora, Sr. Presidente, não vejo que haja favoritismo aí,

porque a lei não especifica nenhum servidor, embora a
Casa queira distingui-lo. O argumento mais forte aqui,
Sr. Presidente, e eu gostaria de convencer os Srs. Deputados, é que, quando os funcionários em final de carreira
de todas as empresas pública~ do País se aposentam
como diretores, eles levam a remuneração final. Esta Ca"a, que tanto combate as empresas estatais, que tanto
luta contra elas, por que não vai buscar na legislação a
elas pertinente um artigo que tem benefiado os seus diretores e que expressa, muitas vezes, o aquinhoar àquele
que trabalhou e que mereceu ser diretor?
Sr. Presidente, quantas vezes um homem que ingressou numa empresa em uma categoria inferior,
descobrindo-se depois de algum tempo que ele era capaz
de desenvolver mais atividades, não se convocou para a
diretoria? Permanecendo no cargo por força de sua sabedoria e capacidade durante 30, 35 anos, eis que vem a
aposentadoria e a empresa lhe dá o prêmio: aposentadoria com aquele vencimento de diretor. Por que não homenagear aquele que, sendo funcionário desta Casa,
candidatou-se a Deputado Federal e conquistou no seio
do povo uma votação? Quando ele se aposentar, bem
merece ter remuneração semelhante àquela obtida pelos
diretores.
Sr. Presidente, eu poderia falar do nosso colega que está sendo alvo desta questão. para exaltar as suas qualidades. Conheço-o desde jovem, quando Ingressou na Câmara dos Deputados. no Rio de Janciro: sei do seu valor
intelectual. de sua capacidade de trabalho. E V. Ex' bem
sabe e poderia proclamar que ele foi, durante longos
anos, um funcionário eficiente. Ora, Sr. Presidente, igual
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a este que hoje é Deputado há três mandatos, amanhã
outro funcionário desta Casa poderá também o ser. Defendo não a lei que aponta aquele que vai se aquinhoado,
mas o artigo que não distingue, não nomeia, não cita.
Por isso. Sr. Presidente, votarei contra o destaque.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o Sr. Airton Soares para encaminhar a votação.
O SR. AIRTON SOARES (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o art. 40, por deveras discutido, levou-nos a uma conversa aqui no plenário com o
Deputado Jacques D'OmeIlas, que faz a seguinte projeção: ele é sargento reformado do Exército brasileiro,
está na reserva. No exercício do mandato parlamentar,
se aposentado, poderá também aposentar-se com vencimentos de general, porque, afinal de contas, exerceu
mandato parlamentar.
Este exemplo mostra muito bem a impropriedade da
aprovação desse dispositivo inserido no Projeto de Resolução n' 259.
Não falo de colegas, não falo de servidores, mas não
temos por que criar nesta Casa condições especiais de
aposentadoria.
Por esta razão, estou de acordo com o requerimento
de destaque, para que seja rejeitado o art. 4'.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tem a palavra o Sr. Joacil Pereira para encaminhar a votação.

o SR. JOACIL PEREIRA (PDS - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pareceme, ao primeiro lance, que o art. 4', encrustado no Projeto de Resolução nO 259, de 1984, é matéria estranha e
atenta até contra a boa técnica legislativa.
Eu concordaria com a argumentação expendida aqui
em favor de medida dessa natureza, mas num projeto
próprio, adequado, que regulamentasse a estrutura do
pessoal da Secretaria da Câmara dos Deputados.
Por esta razão, sou a favor do pedido de destaque e
contra o art. 4'
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio - Vou submeter a votos o Projeto de Resolução n' 259, de 1984.
A Cámara dos Deputados, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o disposto nas Leis nO 7.254, de 26 de
novembro de 1984, e nO 7.218, de 19 de setembro de 1984,
RESOLVE:
Art. 10 A Categoria Funcional de Técnico em Reabilitação, código CD-NS-906, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n'
5.645, de 10 de dezembro de 1970, passa a denominar-se
"Terapeuta Ocupacional".
Art. 2' Ficam alteradas as estruturas das Categorias
Funcionais de Psicólogo, cÓdigo CD-NS-907, e de
Terapeuta Ocupacional, código CD-NS-906, na forma do Anexo desta Resolução, mantidos os respectivos
códigos.
Ar!. 30 Os servidores integrantes da Categoria Funcional especificada no art. l' desta Resolução serão reposicionados na nova estrutura de conformidade com o
disposto no art. 15 da Resolução n' 36, de 1983
Art. 4. O servidor da Câmara dos Deputados, ocupante da classe final de Categoria Funcional de nível superior, aposentado no exercício do mandato eletivo federal, terá seus proventos adequados ao maior nível de remuneração do Grupo-DAS.
Art. 50 As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão à conta das dotações próprias da
Câmara dos Deputados.
Art. 60 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 70 Revogam-se as disposições em contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Flávio

Marcílio)
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -

Aprovado.
Em votação o artigo 4' destacado
Art. 49 O servidor da Câmara dos Deputados, ocupante da classe final de categoria funcional de nível superior, aposentado no exercício do mandato eletivo federal, terá seus proventos adequados ao maior nível de remuneração do Grupo-DAS.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)Como vota a liderança do PDS? pcla rejeição
Como vota a liderança do PMDB? pela rejeição
Como vota a liderança do PDT? pela rejeição - Como
vota a liderança do PTB? pela aprovação - Como vota
a liderança do PT? pela rejeição

que começamos a receber sinais de alarme da região nordestina, de municípios do sul do Estado do Piaui, onde a
incidência das chuvas foi fraca, não foi copiosa, e a colheita não foi satisfatória. Já haviámos declarado em
pronunciamentos anteriores que, por certo, no corrente
ano, nos últimos meses, teriamos de atender novamente,
com assistência por parte do Governo, às populações interioranas do Nordeste. Esse nosso prognóstico avançou
além das nossas expectativas. Estamos no mês de dezcmbro e somente agora os apelos e clamores começam a
chegar. Assim é que recebemos ontem comunicação telefônica em que o Prefeito de São Raimundo Nonato, no
meu Estado, o Sr. Gaspar Dias Ferreira, nos informava
que os MuniCípios daquela região estavam precisando de
assistência urgente por parte do Governo, pois as populações das cidades ainda estavam sendo servidas pelos
caminhões-pipa e a produção agrícola da presente safra
não atendia mais àqueles habitantes em alimentação. Fizemos, então, pronunciamento, até mesmo um apelo

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Tendo em
vista a manifestação das lideranças. a matéria destacada
está rejei tada.
O projeto vai à redação final.
O SR. CELSO PEÇANHA (Pela Ordem) Sr. Presidente, na qualidade de lider do PTB, requeiro
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)O SR. CELSO PEÇANHA (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de quorum
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Embora
estejamos em fim de Sessão Legislativa, vou expender
novamente meu entendimento sobre a questão. O Líder
vota pela sua bancada. Este é o entendimento que decorre da letra do Regimento. Aliás, o Regimento não fala
em Líder, diz que O Deputado requer a verificação de
quorum. Como o pedido foi apresentado por Líder de
partido, mas S. Ex' não conta com o apoiamento exigido
pelo Rcgimento, a Presidência indefere o pedido de verificação de quorum.

o SR. PRESfDENTE (Flávio Marcílio)
CNjl29

Em 4 de dezembro de 1984

Senhor Presidente
Comunico a V. Ex' e, por seu alto intermédio, à cãmara dos Deputados que esta Presidência resolveu cancelar a sessão conjunta anteriormente convocada para
hoje, às 19:00h, convocando outra, a realizar-se às
19:30h, neste Plenário, destinada à discussão dos Projetos de Lei n's 17, 23 e 24 de 1984 - CN.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' protestos de estima e distinta consideração. Moaeyr DaDa,
Presidente.
À Sua Excelência o Senhor Deputado Flávio Marcílio
Presidente da Cámara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcilio) - Concedo a
palavra ao Sr. Milton Brandão, na qualidade de Líder do'
PDS.
O SR. MILTON BRANDÃO (PDS - PI. Como
Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em virtude de viagem ao e-;;terior, por designação de V. Ex' c aprovação desta Casa, passamos algum tempo sem ocupar esta tribuna. Entretanto, já nós
últimos dias deste mês a ela voltamos para comcntar assuntos que consideramos da maior significação, da
maior releváncia e que, em verdade, ficaram um pouco à
margem, um pouco no esquecimento. Isso ocorreu por-

dramático ao Ministério do Interior, no sentido de que
tomasse, de imediato, por intermédio da SUDENE e do
Departamento Nacional de Obras contra as Secas, medidas que pudessem solucionar a situação de pânico, de
clamor, de miséria e de fome daquelas populações.
Não sabemos se as medidas solicitadas foram acolhidas, mas é de nosso dcver apontá-las aqui novamente, no
sentido de transmitir os clamores daquela gente e advertir ao Ministério do Interior, principalmente por intermédio dos seus organismos principais, que muitos outros
municípios daquela área, e certamente de outras áreas do
Nordeste, vão precisar, neste final de ano e no começo
do outro, da assistência do Governo. Estes órgãos, desa·
parelhados para nos atender, no passado, organizaram
as frentes de serviço - aliás, pouco proveitosas em nosso favor; pouco rendimento nos deixaram - de algum
modo, contril;míram, pelo menos, para minorar o sofrimento da nossa gente.
Qualquer que seja a providência, ela não poderá deixar de se fazer presente, imediatamente, para atender
com recursos econômicos aquela grande área do território nordestino e, especificamente, do território
piauiense.
Não é de hoje que clamamos desta tribuna pelo reapa·
relhamento do ONOCS, órgão que, no passado, possuindo dispositivos constitucionaís e uma rescrva de ren·
da tributária da Nação, atendia, em parte, às nossas populações menos favorecidas por ocasião das estiagens ou
secas, como as denominamos.
Perdido aquele dispositivo do art. 198, ou seja, 3% da
renda tributária, ficamos na dependência do Governo,
ficamos na dependência do Ministério do Planejamento,
e muitas vezes o Ministério do Planejamento não atende
aos nossos apelos, aos nossos clamores. Isto é injustificável, é ,criminoso. Queremos advertir o Presidente João
Figueiredo - que, certamente, pelo seu patriotismo,
pelo seu espírito público, nos últimos dias do seu Governo; não irá deixar essa nódoa: os habitantes do Nordeste
novamente estão morrendo à míngua, morrendo de fo·
me, novamente se deslocando para outros pontos do
Território nacional, por não poderem sobreviver na área
onde trabalham e onde residem. Como disse, isto já causou a desorganização da família nordestina, já a comprometeu. Hoje, aquela família organizada até mesmo
avança para índices de criminalidade atingidos nas grandes cidades do País.
Sr. Presidente, queríamos recordar neste instante um
pouco do passado, daquela época em que tínhamos a
Constituição de 1946, daquela época em que os Parlamentares podiam legislar em matéria financeira, daqucla
épóea em que nos foí possível apresentar projetos ohjetivos, positivos e reais, e, com o apoio das duas Casas do
Congresso, levar a efeito obras de fundamental importância, obras de grandcza para a nossa região. Temos
aqui alguns documentos, cuja inserção em nosso pronunciamento requeremos a V. Ex' e que são um atestado
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daquela luta do passado, luta gloriosa, luta vitoriosa,
certamente, pelo prestígio, pelo poder de que desfrutavam os Parlamentares.
Esperamos estar voltando àqueles dias; esperamos
que, novamente, os Parlamentares tenham restabelecidas
todas as suas prerrogativas, a fim de que não continuemos mendigando e possamos legislar em favor das nossas regiões, oferecendo-lhes aquilo de que elas mais necessitam. Isto ê imperioso, isto é importante, isto é, afinal de contas, fundamental. Por essa razão, fazemos esse
registro, nos últimos dias de Governo do Presidente João
Figueiredo, de quem recebemos atenções e a quem muito
aplaudimos; mas, certamente, em nossos pronunciamentos, sempre divergimos de alguns de seus Ministros, que
ficaram à vontade para rcsolver os problemas do País, de
acordo com suas preferências pessoais. Assim é que
obras que poderiam ter sido realizadas, pela melhoria de
condição dc vida das nossas populaçõcs, não o foram, no
campo educacional, no campo da saúde, no campo das
comunicações, no campo das rodovias. Nas regiões mais
pobres, tudo ficou a desejar, c não culpamos por isso O
Presidente Figueiredo. Antes culpamos alguns de seus
Ministros pela visão estrábica, já que não souberam
atender aos apelos candentes dos Parlamentares desta
Casa e do Senado Federal.
Tem o aparte o nobre Deputado Wall Ferraz.
O Sr. Wall Ferraz - Nobre Deputado Milton Brandão, V. Ex', nesta Casa - posso dizer - durante 30
anos, tem defendido ardorosamente soluções para todos
os problemas que afligem o Nordeste. Posso dizer que
todos os seus pronunciamentos possuem uma tônica: o
problema nordestino. Isso vem do fundo da alma de V.
Ex', homem do interior do Piaul, que sente de perto o
drama, a miséria em que vive o povo daquela região sofredora, Nesta Casa, foi V. Ex' o vanguardeiro na solução dos grandes problemas nordestinos. A Usina de
Boa Espcrança é fruto do ideal, da luta pertinaz de V.
Ex' Muitas estradas construídas no Nordeste e também
Inúmeras medidas tomadas com relação ao Nordeste se
devem ao papel exercido por V. Ex' neste Parlam·ento.
Nesta oportunidade, ao elogiar o trabalho desempenhado por V. Ex' trabalho dos mais eficientes para o meu
Estado e para o Nordeste - especialmente reconhecido
por todos nós, piauienses, tanto do PMDB, como do
PDS, que temos a figura de V. Ex' no coração, pelas
grandes virtudes de que é possuidor, quero dizer a V. Ex'
que o Nordeste brasileiro, um dia, terá a solução de seus
problemas de acordo com a ótica colocada por V. Ex'
Sabe-se perfeitamente que os problemas nordestinos,
mais do que de investimentos, mais do que de progra·
mas, dependem de decisão política, decisão de se querer
fazer do Nordeste uma região próspera, onde o povo
viva com dignidade. Não importam programas, não importa a criação de Ministérios, de novos órgãos, o que
importa são as grandes decisões que venham atingir não
determinados patamares, mas diretamente o povo, o pequeno e médio lavrador, garantindo-lhe a produção, o fi·
nanciámento, a água e outra série de providências necessárias, tão simples, que podem ser adotadas, mas que a
burocracia e todo aquclc mecanismo montado para servir unicamente a interesses de poucos impedem sejam
implantadas no Nordeste, especialmente no nosso Estado. Peço a Deus que V. Ex' continue lutando, como eu e
os outros, para que tudo isso mude, para que o Nordeste
não continue sendo a grande vítima, como sempre foi,
nas mãos dos manipuladores de recursos para fins de interesses pessoais e de manutenção do status quo político.
O SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço ao ilustre
companheiro de bancada a sua generosidade, o seu
espirito público. Reconheço o trabalho realizado em
prol do povo piauiense em vários postos da vida pública
que ocupou, como Vereador, como Vice-Prefeito, como
Prefeito da nossa Capital, como Secretário da Educação
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e ainda, presentemente, como Deputado Federal. Agradeço a solidariedade de V. Ex' e as suas generosas palavras.
Concedo o aparte ao Deputado Líder Joacil Pereira.

o SR. JOACIL PEREIRA - Nobre Deputado Milton Brandão, quero saudar em V. Ex' o infatigável batalhador, o homem aguerrido, que vive lutando de forma
pertinaz pela redenção da nossa região nordestina.
Desde que cheguei a esta Casa, no meu primeiro mandato de Dcputado federal, e, agora, já no segundo ano
do segundo mandato, essa tem sido a tônica de todos os
pronunciamentos de V. Ex' Continue assim, que contará
sempre com a nossa solidariedade e a nossa admiração.
Pouco importa que a tecnocracia muitas vezes não tenha
ouvido os nossos reclamos. A voz de V. Ex' é a voz do
quc clama no deserto. Podc V. Ex' continuar assim, seguir assim, porque haverá de chegar o dia em que o N ordeste será redimido desse crime terrível que a Nação pratiea contra nossa região.

o

SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço a ilustre.
Líder Joacil Pereira, nordestino autêntico, também um
defensor da nossa região. As suas palavras, como as do
Deputado Wal1 Ferraz, realmente nos comovem e nos
estimulam a continuar nessa luta. Tenho certeza de que
nós, nordestinos, encotraremos nossa oportunidade, e
aquelas populações sacrificadas hão de encontrar o seu
dia de ressureição, o dia em que possam clamar que integram este País, dele fazem parte, e contribuir para o desenvolvimento econômico e a grandeza desta grande Pátria. Muito grato a V. Ex' Sr. Presidente, na semana passada, estivemos eom alguns companheiros, os nobres
Deputados Albérico Cordeiro, Evandro Ayres de Moura, Humberto Souto, Lúcia Alcântara, Osvaldo Coelho e
Vingt Rosado, juntamente com o Presidente do Banco
Central, o Sr. Afonso Celso Pastore, a fim de, juntos
analisarmos os subsídios agríeolas destinadas à nossa região.
O assunto, todavia, não ficou resolvido em definitivo.
Foi maréada para a próxima semana uma outra reunião,
à qual se fazia necessária a presença do Ministro Delfim
Netto. Essa reunião certamente não irá ocorrer, porque
aquele Ministro se encontra ausente do País.
Mas, Sr. Presidente, aqui fica registrado, para que os" .
nordestinos, os piauienses saibam que fomos lá defender
os subsídios à lavoura, fomos lá reclamar os nossos direitos e, afinal de contas, demonstrar a situação por que
passa a nossa área.
Temos aqui outros discursos que incorporamos também ao nosso pronunciamento, todos eles a respeito do
que estamos debatendo ainda agora. E ainda queremos
aqui também incluir um pronunciamento, que fizemos
por ocasião do Governo do saudoso Presidente Casteno
Branco. Ê o seguinte:
PronuncIamento referido pelo orador
O SR. MILTON BRANDÃO - (Lê a seguinte comu•.
nicação) - Sr. Presidente, a lei aprovada pelo Congres- ,
50, que modifica a legislação do imposto de consumo e.
do sêld e dá outras providências, diz, nos arts..49, 13 e'.
parágrafo único, o seguinte;
.
"Art. 49 - Cinqüenta por cento (50%) da arrecadação proveniente das alterações introduzidas por esta
Lei na cobrança de imposto de consumo serão destaca- .
dos para a constituição de um Fundo de Auxílio aos Estados, a ser distribuído de conformidade com critério de
ordem geral, estabelecido mediante ato do Presidente da .
República.
Art. 13 No corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a brir, pelo Ministério da Fazenda, créditos especiais atéo montante de CrS 100.000.000.000 (cem
bilhões de cruzeiros) serão destinados a ocorrer ao
amcmo aos Estados, de acordo com o art. 49, e os restantes CrS 50.000.000.000,00 (cinqüenta bilhões de cr4i1
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ros) poderão ser aplicados como participação da União
no capital de Sociedade da Economia Mista.
Parágrafo Único - Pelo menos 30% ([rinta por cento)
dos recursos destinados por este artigo à participação da
União no capital de sociedades de economia mista dcvcrão ser aplicados, pela SPVEA e pela SUDENE, em partes iguais, na Amazônia e no Nordeste, respectivamente."
Neste instante, nosso apelo ao Presidente Castello
Branco é no sentido de sancionar este projeto de lei, já
aprovado pelo Congresso. Assim será dada a oportunidade àquelas regiões subdesenvolvidas do País, a Amazônia e principalmente o Nordeste, que se debatem em
grandes dificuldades, sobretudo pela elevação dos preços
dos comhustíveis, como pela dificuldade de vida que até
mesmo outros Estados do Brasil estão enfrentando.
Temos, lá, um empreendimento do maior porte e significação que é a Barragem de Boa Esperança - aspiração de muitos anos de população daquela região, que
vem sendo construída lentamente. Demos um passo
adiante com a constituição da COMEBE - companhia
de economia mista, composta quase totalmente pel~
ELETROBRÁS, SUDENE, Ministério das Minas é
Energia e o Departamento de Obras Contra as Secas.
Por último,já há poucos dias aquela companhia contratou com a firma Mendes Jr. SI A a construção da Barra-.
gem, o desvio dos rios e obras civis, maior empreendi" :
mento daquela região, que atinge a cifra de 16 bilhões de
cruzeiros. Para o corrente ano se faz necessário ainda, a
fim de que o programa de trabalho possa ser cumprido
pela companhia, que nos sejam dados recursos da ordem
de 3 bilhões de cruzeiros. f: uma oportunidade que terá o
Executivo de favorecer aquela hidrelétrica aprovando integralmente esta lei do Congresso.
Sr. Presidentc, fica, nesta oportunidade, o nosso apelo
ao Presidente da República, que é um homem daquela
região e que, por certo, lutará para integrá-Ia na Federação.(Muito bem).
Esta é uma demonstração de que naquele tempo a luta
dos parlamentares tinha muita força e muita raião de
ser, porque era calcada, alicerçada e prestigiada por e9k
Congresso e, 'muitas vezes, os presidentes da República
se sensibilizavam com n,?sso apelo, como foi o casq.do i
jircsidl:plG..ç;J>5tello BraÍlco.- - - O Sr. JG de Á,ra~ll .forge aparte?·'

Permite-IllP V. Ex' um
.

O SR.• MILTON BRANDÃO - Çom muito prazer,
nobre Deputado.
O Sr. JG de Araújo Jorge - A presença de V. Ex' na
tribuna é uma constante. Isto quer dizer que o Nordeste
e, em especial, o seu Estado, o Piauí, tem aqui sempre If
postos um homem atento aos seus problemas e sempre!
pronto a focalizá-los, defendê-los e procurar, de todos os
meios, recursos para resolvê-los no interesse das populações abandonadas do Nordeste. Mas permita-me V.
Ex' que eu fale, como homem do Sul, um pouco afastado'
do Nordeste e tomando conhecimento de sua realidade
através do noticiário, dos pronunciamentos e, inclusive, "
das palavras dos chefes do Executivo, quando chegam ao
Governo. Ainda nesta semana, o Presidente Figueiredo
fazia referência a que, no seu Governo, o Nordeste tinha
sido o maior beneficiário, com recursos que ele tinha investido em barragens e açudes para resolver o problema
da seca. Hoje, nós, que vivemos no Sul, tomamos conhecimento direto da realidade do Nordeste, através dos veículos de comunicação de massa. Antigamcnte, o Nordeste, para nós, era uma ficção, era uma imagem que sumia .
à distância. Hoje, a televisão traz-nos o impacto direto
da realidade. Vemos o sertanejo, na sua casa, no seu casebre esquálido, com seus filhos, é nos lembramos de
"Vidas Secas", dos romances de Graciliano Ramo.s, de
José Lins do Rego, de Raquel de Queiroz, de José
Américo, focalizando o drama dos homens que vivem
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naquela região. Hoje, a imagem está aí presente e {!iIÍtimos que, realmente, o homem do Nordeste continua
abandonado, numa terra que é fértil, que exige apenas irrigações. Então, o Presidente vem c diz que grandes recursos foram investidos, no seu Governo, especialmente
no Nordeste. Lembro-me de uam célebre visita ao Nordeste de outro Presidente da Revolução, o Pr~idente
Médici que, chocado com a realidade nordestin.á, disse
que havia feito investimentos naquela região. tõdos os
governos dizem que fazem grandes investimento no Nl'rdeste. Aonde vão esses investimentos? A SUDENE, por
si só, não tem resolvido o problema, e a SUDENE não é
'criação desses Governos da revolução. Quem criou a
SUDENE foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, tampouco a SUDENE, por si só, tem resolvido o problema do
Nordeste, em que pese os grandes recursos que lhe têm
sido destinados, a confiarmos nas palavras dos Presidente da República. Ainda recentemente, na campanha que
se fez, quando esta grande seca assolou o Nordeste, agora - dizem que é a maior - por quase 5 anos, ouvi, na
televisão, do Governador de Pernambuco, Roberto Magalhães - e acho que o Governador Roberto Magalhães
é um dos mais inteligentes e mais dinâmicos com que
conta aquela região - que, sobrevoando toda a região.
Ido Nordeste, para avaliar a situação dramática em que
se encontrava, vira e sabia da existência d'água em vários
locais por onde passara. Disse que havia eSsas lâminas
d'água, em grande quantidade, que havia água na superlicie e não no subsolo d'água, em grandes latifúndios,
talvez. Então, temos de concordar com Presidente João
.Goulart, o único Presidente, neste País, que encarou a
sério um problema bâsico, cuja solução continua no papei, depois de 20 anos de Revolução, ou seja, a refonna
agrária. Enquanto não se fIZer realmente uma reforma
agrária que atinja também o Nordeste - porque o Brasil
ex~ge várias reformas, conforme a realidade geoeconômica de cada região - enquanto não se investirem lá recur.sos, enquanto o problema da irrigação não for resolvido,
racionalizado, como na Califórnia e na Rússia, em gran~es áreas desérticas, o Nordeste continuará absorvendo
Ilverbas, seus Deputados continuarão clamando da tribuna por recursos, e o povo nordestino continuará, num êxodo tremendo, se afastando e abandonando suas terras,
sem condições de poder nelas viver, sem eondições de
explorá-Ias e tirar delas, não apenas o proveito de sua
sub~istência, mas tambJ:!!!.o enriq~cimento do País,

,
I

,O SR. MILTON BRANDAO - Agradeço a V. Ex' o
aparte, Deputado J.G. de Araújo Jorge. Estamos de
acordo com V, Ex' Entretanto, um ponto vital para o
Nordeste é o da irrigação. Temos alguns reservatórios
d'água, construídos em muitos Governos, mas, na verdade, não ê o necessário, o de que precisamos. Nem mesmo
,reservatórios d'água, que foram construidos, foram
. aproveitados para a irrigação. Temos mesmo até o lago
da Boa Esperança, com um comprimento de 130 km, onde, até hoje, não se fez um palmo de irrigação. Nem mesmo no rio Parnalba, que se presta à navegação, por que
tanto lutamos, construindo ali uma eclusa, as obras civis
foram terminadas. Falta apenas o aparelhamento para a
sua conclusão. Até hoje não se tratou de concluir essa
obra. Até hoje não se procurou desobstruir o rio Parnaíba para navegação. Até hoje não se procurou fortalecer
os portos fluviais. Enfim, não somente a irrigação, mas
também outras obras necessárias para fertilizar as terras
do Nordeste deixaram "de ser realizadas, entre as quais
podemos citar até mesmo as obras de pequenas barragens, a construção de poços tubulares, trabalhos da
maior significação para o Piauí, que tem um lençol freático dos maiores do mundo, onde se encontra água, o
precioso líquido, a 30, 40 metros de profundidade.
Até hoje não foram construídos esses poços em condições de abastecer as populações convenientemente,
como se verificou na última seca, quando os caminhõespipas frn:am encarregadosde distribuir água.
.
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Sr. Presidente, tenho em mãos dois documentos cuja
inserção nos Anais requeremos a V. Ex' Queremos demonstrar a nossa coerência política, a nossa gratidão àqueles que nos serviram. Um deles é uma carta de Juscelino Kubitschek, que muito nos honra. Sempre apoiamos S. Ex', mesmo fazendo parte do grupo que prestigiou a Revolução e o Governo nesta Casa. Não preciso
lê-la - está repleta de gratidão e de elogios e está assinada por ele - porque será publicada neste discurso. O outro é um documento com que nos honrou o Presidente
João Figueiredo, que testemunha também a nossa firmeza e a nossa coerência política.
Sr. Presidente, concluímos dizendo que não podemos
concordar com o abandono a que foi relegado o Nordeste, nem com o tratamento que tem sido dado às nossas
populações. Por isso mesmo voltaremos sempre a esta
tribuna para reclamar aquilo que nos é devido.
Neste instante, esperamos que o Ministro Mário Andreazza, que já iniciou a obra da construção do Açude
Petrônio Portella em São Raimundo Nonato, se volte
para toda aquela região e atenda àquela população, que
se está reunindo para tomar uma providência talvez física, talvez corajosa, que deve ser impedido o quanto antes, com uma medida pacífica do Governo. Aquela gente
precisa ser atendida imediatamente, porque a fome ali
campeia, domina e mata, ceifa as vidas e promove a desorganização de toda aquela área.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
MILTON BRADÃO
Deputadll Federal
A AÇÃO DO 39 BATALHÃO
PE ENGENHARIA NA BR-230
aODOVIA TRANSAMAZÓNICA
. Discu~so proferido na sessão
." de 30 de agosto de 1972

o SR. MILTON BRANDÃO:
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso pronunciamento na tarde de hoje se prende, mais uma vez, a assuntos da nossa região. Estou regressando do meu Estado, o
Piauí. Durante um período de dez dias, pude entrar em
contato eom a população piauiense, visitar empreendimentos que ali estão sendo feitos pelo Governo Federal.
Passandll.R:5!a cidade de Picos; hoje um grande entroncamento rl,diívíário e, em breve, o maior de todo o Nardeste, foi-~os possível ouvir o Comandante do 39 BEC,
Coronel JÓã~ Almeida, a respeito dos trabalhos da Transamazônicà'e de outros serviços rodoviários confiados àquele Batalhão. De Picos, seu marco inicial, a Transamazônica parte para Oeiras, Dom Expedito Lopes, Nazaré
do Piauí, Floriano, atravessa o rio Parnaíba e alcança
Barão de Grajaú; depois ela vai a São João dos Patos,
São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Porto Franco
e, enfim, alcança a Hiléia Amazônica, a grande floresta.
Ao longo das várias legislaturas de que temos participado, principalmente na passada e nesta, temoli abordado o assunto da Transamazônica, aplaudindo a iniciativa do Governo no sentido de incluir aquele traçado,
forme comentávamos, no grande plano rodoviário Nacional. Analisávamos o problema e apelávamos ao Ministério dos Transportes, confiado à inteligência, à capacidade de trabalho e ao dinamismo do Ministro Mário
Andreazza, para que fizesse os reparos necessários na
BR-230, no traçado Picos, Dom Expedito, Oeiras, Nazaré do Piauí c Floriano. Batíamo-nos ainda pela construção do trecho rodoviário entre São Raimundo das
mangabeiras e Balsas porquanto essa rodovia, implanta.
dá há alguns anos com os serviços de revestimento primário com as pontes, com o piçarramento, como se costuma chamar no Nordeste, apresentava, ainda, um tre·
cho dc aproximadamcnte 150 km em situação primitiva,
verdadeira estrada carroçável.

'oon-

Por fim, o Ministério dos Transportes, no ano passado, resolveu dar início aos trabalhos de construção daqueles trechos ainda não concluídos, permitindo que
essa rodovia de integração nacional possa ser trafegada
desde as Capitais do Nordeste - Recife, João Pessoa e
outras - até a Região Amazônica, até a floresta amazônica, ondc as máquinas, onde os tratores rasgam, implantam esta grande via de integração social. Aplaudimos, por isso, a iniciativa do Govcrno de integrar efetivame,Ílte ao Territóno brasileiro grande faixa do nosso
País, . possivelmente cobiçada por países estrangeiros.
Trata-se de um gesto patriótico do Governo, uma atitude nobre e de alto alcance social, político e administrativo.
Mas, Sr. Presidente, como disse, faltava trecho entre
São Raimundo das Magabeiras e Balsas, que está sendo
construído e que foi entregue ao 39 BEC, com sede em
Picos e sob o comando do Coronel João Almeida, que
realiza naquela região um trabalho que merece destaque
e aplausos, no mesmo nível daquele que está produzindo
o segundo BEC, sob o comando do Ce!. Stanley Batista
no trecho da BR-3l6, entre Terezina e Valença. Entre Pi~os c Floriano, dentro do território piauiense que nós
consideramos também Como uma retaguarda da Transa. mazônica, porquanto em Picos está situada a estaca zero
daquela rodovia, esse traçado está há muitos anos abandonado, precisando de conservação em quase todos os
seus trechos. Esta a razão por que, neste instante,
permitimo-nos mais uma vez lembrar ao ,Ministérios,
dos Transportes, através do scu titular, Ministro Mário
Andrea72a, ao Diretor do DNER, Engenheiro Eliseu
Resende, a necessidade da sua recuperação imediata.
Aliás, devo dizer, a propósito desse comentário, que uma
verba de 10 milhões de cruzeiros havia sido incluída no
orçamento para conservação desse trecho. Desconhece·
'mos as razões pelas quais não chegou ao terceiro Batalhão de Engenharia não se lhe permitindo, portanto,
conservar trecho tão importante para a economia
piauiense e nordestina, porquanto possibilita a ligação
das Capitais do Nordeste com o grande centro amazônico.
O Sr. Siqueira Campos - Nobre Deputado, fico muito honrado por permitir V. Ex' minha palavra modesta,
porém amiga, em s,m' brilhante discurso. Trata-se de
mais uma defesa de seu Estado, do Nordeste e da Amazônia, de seus altos interesses c reivindicações. Estou habituado a ver V. Ex' diariamente na tribuna, a lutar para
que determinadas medidas sejam tomadas com celerida·
de em prol do desenvolvimento do Nord~st? e da Amazônia. Dizia-me, há pouco, um colega, que' sua palavra
era um verdadeiro hino de esperança, e fazia um trocadilho: de Boa Esperança, porque foi V. Ex' o campeão da
luta pela construção daquela hidrelêtrica. O assunto de
que V. Ex' está tratando hoje da maior significação, não
somente para o Estado do Piauí, mas para o Nordeste e
para a Amazônia. Conheço a Transamazônica. A sua
construção abre perspectivas das mais animadoras e as
implicações benéficas que advirão dessa obra para a economia do País serão tão importantes, Deputado, que
não temos capacidade de avaliá-las hoje. As possibilidades abertas à valorização rápida, as descobertas no campo mineral, as perspectivas da industrialização da madeira e de tantos outros recursos que ali se encontram são
tamanhas que realmente a nossa c<.pacidade não dá para
vislumbrar todos os benefícios dessa magnífica obra, esforço heróico, como já disse, da Revolução em prol do
desenvolvimcnto do Brasil. Como V. Ex', não compreendo, eminente Deputado Milton Brandão, que não
se implantem rapidamente os trechos no sentido do Nar·
deste para o Norte, esse trecho Picos-Floriano e os outros que também possibilitarão uma ligação direta da
praia de Tambaú e de todos os portos e capitais do N ardeste com a Amazônia. O esforço que se está fazendo ê
muito grande, mas sabemos muito bem que não é tão
difícil a implantação desses trechos no Nordeste, que
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permitiriam uma imigração célere e rápida e uma ocupação, embora desordenada, mas que desejamos rápida,
da faixa Amazônica dos Estados de Goiás, do Pará, do
Amazonas e do Território de Rondônia, enfim, de toda a
Amazônia legal. Junto minha voz ao apelo que V. Ex'
faz ao Sr. Ministro dos Transportes notável administrador, homem público entusiasta, que está rcalmente reformulando todo o mapa do Brasil com essas estradas feitas
do dia para a noite, com todas as condições têcnicas.
Eles estão realmente mudando a face deste País.
Congratulo-me com V. Ex' pelo brilhante discurso e
mais uma vez reafirmo minha disposição de seguir sempre em apoio à luta que trava nesta tribuna ou fora dela
para o beneficio das nossas regiões.
O SR. MILTON BRANDÃO - Deputado Siqueira
Campos, sou muito grato pela intervenção de V. Ex', pelas suas generosas palavras, e diria que V. Ex' ê também
um lutador e tem esse mesmo iuteresse que vimos dispensando à construção da Transamazônica e aos efeitos
reais que ela poderá proporcionar à população brasilei·
ra. Ela nos oferece meios de conquistar riqueza, novos
benefícios e novas realizações para este País no campo
dos minérios. Tudo ali está inexplorado e grandes possibilidades por certo, existem, já muitas delas estudadas e
constatadas. Sou muito grato a V. Ex' pela manifestação
de solidariedade.
Prosseguindo, Sr. Presidente, queremos dizer mais
uma vez que esperamos que o Ministério dos Transportcs, no menor espaço de tempo, não somente restabeleça
aquelas verbas destinadas ao serviço de conservação da
BR-230, no traçado Picos, passando por outras cidades
do Piauí até Floriano, como também o amplie e, ainda
mais, que entre Floriano e Barão do Grajaú seja construída a ponte so bre o rio Parnaíba, fundamental para
que possam alcançar as cidades do Nordeste o grande
centro amazônico, a grande floresta, onde se realizam
obras de integração nacional.
O Sr. Pinheiro Machado - Nobre Deputado Milton
Brandão, é sempre um prazer ouvi-lo. V. Ex' tem sido
nesta Casa um defensor autêntico, legítimo e brilhante
do nosso pequeno e, vamos confessar, esquecido Estado
do Piauí. V. Ex' nesta tarde pronuncia mais um dos seus
característicos discursos, como que lembrando às autoridades que o povo precisa de ser ajudado, espccialmente
agora que estamos promovendo de maneira atuante a integração piauiense, dentro das nossas próprias fronteiras
estaduais. O Governo Federal vem fazendo um programa extensivo, diria mesmo fabuloso, de construções dc
estradas, do norte ao sul do nosso grande Estado quando digo grande, refiro-me à sua área territorial. Sabem V. Ex' e os demais Deputados, que o Piauí é pequeno só na fama: tem o tamanho do Estado de São Paulo,
embora com apenas 1/10 da população daquele Estado,
e essa população está esparsa numa grande área, pouco
se comunicando. Um habitante do sul do Estado - de
.Çristalândia, por exemplo - não vai à Capital, pela distância e pela falta de transportes. Vai, às vezes, seu Prefeito, a fim de receber verbas. Sabe V. Ex' que o Governo do Estado, pari passa com o Governo Federal, promove a integração do sul com o centro e com o norte do
Estado. Constrói-se, hoje, a grande estrada de integração
piauiense, que vai desde a praia de Luís Correia até a cidade de Cristalândia, e que o nosso Governador quer
que seja asfaltada. O próprio Governo do Estado já
construiu perto de 200 quilômetros de estradas asfaltadas, o que é um recorde, no Nordeste, para um Estado
C0mo o nosso. E, ao fim deste Governo, esperamos que
ele tenha construído, entre 800 a 1.000 quilômetros de estradas asfaltadas, o que será um fenômeno, no Brasil,
tratando-se de um Estado nas condições do Piauí. V. Ex'
aqui enfoca problema da abertura de estradas num Estado que precisa comunicar-se e integrar-se. Estado que
possuía uma grande estrada líquida, a sua grande hidrovia. o rio Parnaíba, hoje abandonado e sem nenhuma na-
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vegação. Em que pese às grandes eclusas que estão sendo
construídas na Barragem de Boa Esperança - para passar o quê não sei - pode-se afirmar que será gasta fabulosa soma para implantar a navegação, ao mesmo tempo
em que se pretende seja ela substituída por uma rede de
estradas. Cumprimento V. Ex' pelo discurso que faz
sobre um dos mais graves problemas do nosso Estado.

o SR. MILTON BRANDÃO - Sou muito grato ao
meu prezado amigo e companheiro de bancada, Deputado José Pinheiro Machado. Tocou S. Ex' num ponto que
desejávamos ainda abordar em nosso pronunciamento,
qual seja o das atividades do Governador Roberto Silva
no setor de construção de rodovias pavimentadas no Es·
tado do Piauí. S. Ex', continuando o esforço do eJh
Governador, está realizando um trabalho de ampliação,
mas sobretudo estudando tecnicamente novas condições
para melhorar a produtividade. Para tanto, pretende iurplantar rodovias na Região Sul do Estado, permitindo a
ligação de Teresina a Floriano, depois até CristalânlÍia.
dali prosseguindo em demanda a Barreiras, de onde poderemos em seguida alcançar a Capital Federal, Brasília,
e daqui outros pontos do Brasil.
Por outro lado, o Governador piauiense está executando também trabalhos de pavimentação nas estradas
da Região Norte do Estado. Já atingiu as cidades de José
de Freitas, União c, por último, o trecho em continuação
a José de Freitas, até a cidade de Barras. O traçado está
totalmente construído e prosseguirá para Batalha c Esperantina, até encontrar Parnaíba c o litoral piauiense.
Agradeço, portanto, a cooperação do meu prezado colega Pinheiro Machado.
O Sr. Antônio Bresolin - Desejo me congratular com
V. Ex' pelo magnífico c construtivo discurso, que está
proferindo. Embora não esteja familiarizado com os
problemas do seu Estado, sei que o eminente amigo é um
parlamentar muito operoso. Tenho exemplo disto na
Comissão que tenho a honra de presidir, a de Agricultura e Política Rural, onde V. Ex' é uma das figuras exponenciais c onde tem dado a mais invejável colaboração.
Todas às vezes em que aquele órgão técnico tem necessitado de sua cooperação, V. Ex' se tem feito presente,
com seu trabalho profundamente objetivo. Congratulo
- me com V. Ex'. Continue assim, eminente amigo, e o
Estado do Piauí saberá reeonduzi -lo a esta Casa, porque V. Ex' é um dos políticos que muito têm feito não
apenas em favor do Piauí, mas de modo especial em beneficio da nossa Pátria.
O SR. MILTON BRANDÃO - Fico muito honrado
:com o aparte do meu eminente amigo, Deputado Antônio Brcsolin, Presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural. Já dcciarei mais de uma vez, nesta Casa,
que a minha assiduidade aos trabalhos dessa Comissão
se deve muito à atuação do seu ilustre Presidente, porquanto realiza, naquele órgão, trabalho nunca dantes verificado. Por isso aquela Comissão pôde impor-se e
prestigiar-se juntos aos parlamentares e, principalmente,
ao Ministério da Agricultura. Ali se realiza um trabalho
sério e eficiente. Agradecemos ao deputado Antônio
Bresolin pela ação dinâmica que a Comissão de Agricultura e Politica Rural vem empreendendo para o desenvolvimento da atividade agropecuária em nosso País.

o Sr. sumo Maroja - Ilustre e nobre Deputado Milton Brandão, associo-me aos nossos colegas que acabam
de exaltar a atuação de V. Ex', nesta Casa Legislativa,
em prol do desenvolvimento do Piauí. Posso mesmo dar
um testemunho: em 1965, quando aqui me encontrava,
antcs de assumir a Prefeitura de Bélem, através de emenda apresentada a um projeto do Executivo referente a
uma verba considerável, resultante do antigo Imposto de
Consumo, sugeri fossem reservados 15 milhões de cruzeiros para o Norte c o Nordeste, tendo V. Ex' imediatamente, reivindicado que a parte do Nordeste fosse destinada justamente à construção da Hidrelétrica de Boa Es-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

perança, empreendimento que representou grande impulso para o desenvolvimento do Maranhão e do Piauí.
Portanto, não há menor dúvida de quc V. Ex' sempre
teve a preocupação de dar grande desenvolvimento ao
seu Estado. A sugestão apresentada por V. EX' foi aceita, e a verba de 7 milhões e 500 mil cruzeiros foi reservada para a Hidrelétrica de Boa Esperança, cuja construção, embora inicada, poderia sofrer grande atraso,
não fosse essa iniciativa do nobre Deputado. Neste momento, portanto, tenho o maior prazer em exaltar sua
atuação, realmente notável, em prol do desenvolvimento
do Piauí.
O SR. MILTON BRANDÃO - Sou muito grato ao
meu caro colega Stélio Maroja. Efetivamente - fazendo
um retrospecto - S. Ex', lutando pelo desenvolvimento
da sua região, apresentou, nesta Casa, emenda ao projeto de reforma do Imposto e Consumo e do Selo. Foi-nos
possível, naquela oportunidade, graças à imaginação do
Deputado Stélio Maroja, ao seu desvelo pela sua região,
também defender uma elevada verba para a construção
da barragem de Boa Esperança no Piauí.
O Sr. Célio Marques Fernandes - Nobre Deputado,
em face do adiantado da hora, sei que não deveria
aparteá-Io, mas também não posso ficar calado no momento em que V. Ex' aborda problema de tanta magnitude. Sempre apreciei seu trabalho porque é objetivo,
principalmente quando trata dos problemas relativos a
estradas. Portanto, aqui fica minha solidariedade a V.
EX', repito, pela seriedade com que trata desses temas.
O SR. MILTON BRANDÃO - Sou muito grato, mais
uma vez, ao meu caro colega do Rio Grande do sul, Deputado Stélio Marques Fernandes, que foi Prefeito de
Porto Alegre e possui grande experiéncia dos assuntos
rodoviários no nosso País. Desta tribuna, S. Ex' já várias
vezes demonstrou sua capacidade de trabalho e seu patriotismo.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, reconhecemos o mérito do Ministro Mário Andrcazza pelo seu trabalho na direção do Ministério dos Transportes. Sabemos que os esforços daquele Ministério são imensos em vários pontos
deste grande País. Entretanto, como político, como homem da região, temos de alertar o Sr. Ministro para algumas obras de responsabilidade do seu Ministêrio que
não puderam ser realizadas com a brevidade desejada.
Para isto estamos nesta Tribuna. Mais uma vez recorremos ao Sr. Ministro e ao esforçado Diretor do DNER
quanto à necessidade da reconstrução, para efeito de pavimentação imediata, do trccho da Transamazônica, a
partir da estaca zero, de Picos, Dom Expedito, Oeiras,
Nazareth e Floriano, e da construção da ponte rodoviária sobre o rio Parnaíba, para que possamos atingir
Barão de Grajaú, daí prosseguindo para Patos, Bons,
São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Porto Franco e
a grande floresta i1m~ônica.
Estamos certos de que S. Ex' levará em consideração
nosso apelo, assim como já o fez no passado, quando
pleitamos a construção de um trecho ainda não construído desta rodovia, entre São Raimundo das Mangabeiras,
Balsas e Carolina. Os serviços foram iniciados em 1971,
em Ronca, local considerado de acesso mais diffcil.
. Completaram-se, então, 50 quilômetros. Já em 1972, foram terminados mais 35 quilômetros, totalizando 85 quilômetros. Ficou concluída parte da ligação Itapicuru Carolina, na qual 15 quilômetros já estão revestidos e os
outros 15 sem revestimcnto.
O plano de obras para o próximo ano será o trecho de
70 quilômetros de Riachão para Balsas, incluída a ponte
sobre o rio Maravilhas. De acordo com os estudos
atuais, aquele rio será atravessado em quatro lugáres, razão por que ~e impõem um novo estudo para que seja
examinada a possibilidade de reduzir esse número de
pontes. Esse o pensamento do Cel. João Almeida, responsável pela ação dinâmica do 39 Batalhão de Engenha-
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ria naquela região. De Carolina a Estreito a distância é
de 94 quilômetros. e a conservação é feita tambêm pelo
3' BEC.
Sr. Presidente, vou atender à observação de V. EX',
porquanto outros oradores terão de se pronunciar. Em
virtude de não termos completado nosso pensamento,
permitindo-nos voltar a essa tribuna em outra oportunidade. Queremos apenas dizer que confiamos na ação do
Ministério dos Transportes. Serviços da maior significação, do maior vulto para o progresso deste País estão
sendo realizados, estamos certos de que ainda desta vez
nossa oração, aparteada por brilhantes Srs. deputados,
será tomada na devida conta pelo Sr. Ministro dos
Transportes, com o que estará S. Ex' contribuindo para
o aceleramento do processo de desenvolvimento econômico daquela região do País. (Muito bem. muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. MILTON BRANDÃO (Para umacomunicação. Scm revisão do orador) - Sr. Presidente, venho
oferecendo, desta tribuna, minha modesta cooperação
na defesa dos Estados subdesenvolvidos dentre os quais
situo aquele onde nasci e que represento - o Piauí.

o

SR. PAULO SARASATE -

E o Ceará?

O SR. MILTON BRANDÃO - Incluo, também, Sr.
Presidente, o vizinho e amigo Estado do Ceará.
Na verdade, os reclamos o apelo que tenho feito ao
poder público não encontram eco. O Governo Federal
continua na indiferença. Nossas populações, angustiadas, .e debatem em verdadeira miséria. Campeia a desgraça em toda aquela região e o silêncio é a resposta que
nos oferecem. Tenho ido sempre ao meu Estado, apesar
de bem caras as passagens e não obstante meu patrimônio não suportar despesas tão grandes.
Regressando a esta Casa, Sr. Presidente, depois de verificar a apatia do poder público no Piauí e nos demais
Estados do Nordeste, dou como positivado o silêncio do
Executivo, e, portanto, a sua frieza pelos nossos problemas.
O SR. PAULO SARASATE -

Não apoiado.

O SR. MILTON BRANDÃO - Não ê possível que
continuemos assim. Tenho dito aqui que pertencemos a

esta Nação e a ela temos oferecido o melhor dos nossos
esforços e da nossa contribuição, sobretudo cívica, pela
defesa, pela integridade do território nacional. Encontrei
Te(<:zina, nossa Capital, onde agora estive, às escuras e
não se sabia quando se poderia contar com a energia clétrica. Durante o dia, também, não havia a energia para
os aparelhos domésticos e a pequena indústria que possuímos. Enquanto que à noitc, há a completa ausência de
luz, a escuridão.
O que ocorre em Terezina, eu positivei em quase todas
as cidades do Piauí - em Piracuruca, em Campo Maior,
em Floriano, cm Parnaíba, em PeriPcri, em Picos e tantas outras.
Assim acontece porque as dotações orçamentárias,
aquilo quc conseguimos nesta Casa em favor do Estado
não tem sido distribuído.
Por isso, Sr. Presidente, como se aproxima a ida ao
meu Estado, como já foi proclamado, do atual Presidente da República, o Exm 9 Sr. Jânio Quadros, quero bem
alto dizer a S. Ex' que não neceJsitamos de plano algum,
porque todos os nosso planos jâ estão traçados. Precisamos apenas quc o Orçamento seja cumprido. Esta é a
nossa reivindicação. Na Lei de Meios temos verbas para
a constração da Barragem de Boa Esperança sobre o rio
Parnaíba, que fornecerá energia necessária não somente
para a nossa recuperação econômica, mas para a do próprio Brasil, principalmente do Nordeste, represando e
regularizando as águas daquele rio, dando-lhe condições
de navegabilidade e promovendo meios para que possamos ter o Porto de Luiz Correia. Temos verbas para are-
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construção da pontc João Luiz Ferreira, sobre o rio Parnaíba.
Já 2 anos de chuvas e de estiagem se passaram e, Sr.
Presidente, afirmo que é uma vergonha, pois até agora
nenhum serviço foi feito naquela ponte, no sentido de
recupaerá-la. É um crime, é mais do que um crime. A
tanto não deverá ficar indiferente a atenção do Sr. Presidente da República, que promove muitos inquéritos neste País. Que S. Ex' promova, também, uma sindicância
para saber por que a ponte João Luiz Ferreira não está
sendo recuperada.
E assim são outros serviços que se arrastam lentamente no meu Estado, que merecem idênticas providências.
No DNOCS temos verba, por destinação constitucional- Ar!. 198 da Constituição. O Piauí tem sua quota e
distribuição, de acordo com a Lei n9 1.004. Contamos,
atualmente, com Cr$ 1.343.000,00 no Orçamento e o
Presidente da República afinna que foram liberadas todas essas verbas. Ao Piauí, entretanto, elas não chegaram. Todos os serviços estão sendo suspensos e no Nordeste somos o único Estado que não constuiu qualquer
. barragem nestes últimos 15 anos. Somos o Estado onde,
com destinações orçamentárias, há muitos anos assistimos a suspensão de empreendimentos modestos e até de
pequenos barreiros, que lá estão sendo construídos.

o SR. PRESIDENTE (Sr. Sérgio Magalhães - 1.
Vicc-Presidente) - Lembro ao orador que seu tempo está findo.
o SR. MILTON BRANDÃO - Vejo, Sr. Presidente,
quc não me devo alongar, de vez que V. Ex' me adverte
nesse sentido. Deixo, aqui, o meu apelo, na certeza de
que o Piauí não continuará vítima dessa indiferença do
Governo. É dever, é imperioso e patriótico a sua presença imediata naquela região.
Por último, devo informar que o 3. Grupamento de
Engenharia do Nordeste, que tem um Batalhão no Piauí,
está com cerca de 700 operários sob ameaça de dispensa
por fala de verbas. Que sirva, pelo menos, de advertência
do Governo, para que 3.500 famílias não fiquem no de·
samparo e desarticulados os planos e trabalhos que estão
sendo realizados naquele setor. (Muito bem!).
CÂMARA DOS DEPUTADOS
MILTON BRANDÃO
Deputado Federal
O INICIO E A CONCLUSÃO
DE "BOA ESPERANÇA
Piscursos proferidos nas lIeS8Ões
de 14 de junho de 1962 e 10 de abril de 1970
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
BRASILIA - 1970
O SR. MILTON BRANDÃO (Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, no meio desta agitação empolgante,
desta agitação política e destas divergências, momentos
de preocupação para todos nós, há também motivos de
satisfação, motivos para regozijo. Nesta hora, Sr. Presidente, venho anunciar à Casa a assinatura do edital de
concorrência para a construção da barragem de Boa Esperança, sobre o rio Parnaíba.
Foi há poucas horas também aprovado o projeto para
aquele grande empreendimento, que será levado a efeito
no Estado do Piauí, promovendo a sua ligação com o Es·
tado do Maranhão. É obra da maior importância, do
maior vulto, e, depois de Paulo Afonso, pode ser considerado o primeiro grande empreendimento a ser levado
a efeito no Nordeste. Estou certo de que as duas hidrelétricas, uma vez construída a de Boa Esperança, irão oferecer um potencial energético capaz de melhorar substancialmente as condições das populações nordestinas.
É, portanto, motivo da maior satisfação, é motivo de
congratulações com o Governo, representado na solenidade pelo Primeiro Ministro Tancredo Neves, com o Ministro da Pasta da Viação, Coronel VirgI1io Távora. Lu-
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tamos, Sr. Presidente, desde a legislatura passada, para
chegar a este objetivo, para que se planificassem as
obras, se desse início à construção da represa em termos
definitivos, de modo a assegurar a melhoria de condições
da vida daquelas populações.
Muitas vezes temos falado nesta Casa a respeito das
dificuldades que enfrentam as populações nordestinas c,
por quc não dizer, dos Estados subdesenvolvídos, dentre
os quais os do Norte, Amazonas c Pará, e o Maranhão.
Será esta Barragem de Boa Esperança, conforme
anunciado pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, levada a efeito em duas
etapas, a primeira com aplicação de uma dotação apro,
ximada de 4 bilhões de cruzeiros e a segunda de cerca de
8 bilhões de cruzeiros. Precisamos, a esta altura, tudo fazer para consignar verbas com as quais possamos dar andamento ao empreendimento que, realizado com rapidez, irá promover o desenvolvimento econômico da re·
gião mais pobre do Brasil.
O Sr. Miguel Bahury - Nobre Deputado, a materialização do início dcste sonho constitui o anseio centenário
dos nossos Estados. É, em verdade, conquista digna de
louvor. Ontem, através desta tribuna, no Pequeno Expediente, informado por V. Ex', tive oportunidade de dar
conhecimento â Casa do feliz evento e me congratulei
com o Ministro da Viação, fazendo-o de forma muito independente, posto que não mantendo relações com S.
Ex', mas não lhe pouparei louvores todas as vezes que S.
Ex' acertar, como nunca poupei as críticas quando S.
Ex' errou. Tenho a dizer, repetindo o que ontem aqui
afirmei, que V. Ex', mais do quc a ninguém, o Mara·
nhão, o Piauí e a Nação inteira ficarão a dever a concretização dessa obra, pois que V. Ex', a par de seu idealizador inconteste, foi o batalhador número um pela sua materialização. Quero que o povo maranhense saiba que ficou devendo a um brasileiro do Piauí um dos maiores
benefícios que a história da República lhe vai propiciar.
Queria aduzir ao discurso de V. Ex' homenagem ao Gabinente que aí está, a esse Conselho de Ministros por vezes combatido, mas que obrou milagres nessa curta gestão na direção dos negócios públicos, porque foi nesse
regime que implantamos e através desse Gabinente, que
acertou muito mais do que errou, que estamos tendo a
felicidade de ver eoncretízado um dos sonhos maiores do
Maranhão e do Piauí.

O SR. MILTON BRANDÃO - Muito grato a V. Ex'
Estamos, assim, Sr. Presidente, diante de uma realidade.
É a construção de uma hidrelétrica no Norte e no Nordeste, que irá- por certo fornecer um potencial hidrelétrico de 300 mil cavalos, que se irá juntar ao da hidrelétrica
de Paulo Afonso e melhorar as condições de vida das populações nordestinas. (Muito bem).
Quero, nesta oportunidade, agradecer aos caros companhei'ros pela solidariedade que aqui sempre me emprestaram por ocasião da votação do Orçamento e sempre que pleiteei verbas para que esse serviço pudesse ter
andamento.
Quero agradecer de coração aberto e dizer aos companheiros que se não fora sua solidariedade, jamais o meu
Estado, o Piauí, o Maranhão, e o Ceará teriam assegurada a sua grandeza por meio de uma barragem como esta,
porque jamais encontraríamos oportunidade de conseguir tão expressivas dotações como vimos fazendo em
todos os orçamentos.
Estou certo de que a concorrência feita se cercará da
maior lisura, de acordo com a orientação traçada pelo
Ministro da Viação, o Coronel Virgílio Távora, de modo
que em breves dias seja fincada a pedra fundamental, o
marco inicial daquela obra imensa, tão vultosa, que neste instante deve fazer com que todos os corações daquela
região estejam abertos para esta notícia auspiciosa, tão
grande para eles como para nós e para o Brasil.
O Sr. Dyrno Pires - Deputado Milton Brandão, realmente essa nohre esperança que se abre, um passo dado
na abertura da nova concorrência para a barragem da
Boa Esperança, deve trazer para todos nós do Nordeste
um momento de festa. É realmente aquela grande obra
que todos esperávamos e que, mesmo ao trabalhar pela
solução dos problemas imediatos para amenizar os sofrimentos de cada dia, víamos sempre que era somente com
a realização dessa barragem que, em definitivo, poderíamos dar um passo largo para a solução daqueles problemas. Resolveremos, com essa barragem, um somatório
enorme de pequenas medidas que cada dia vamos resol·
vendo para amenizar o sofrimento daquela gente e para
trazer um passo pequeno ao progresso daquela região.
Esta barragem, realmente, é o passo decisivo, é o passo
maior que se podia dar para o soerguimento daquela região.

O SR, MILTON BRANDÃO - Sou muito grato â interferência de V. Ex' Quero agradecer as suas palavras
com relação à minha pessoa, â minha modesta contribuição para que se levasse a efeito realmente essa obra
que idealizamos.
O Sr. Miguel Babury - Se V. Ex' me permitisse,
acrescentaria que o meu Estado será talvez o primeiro
beneficiário dessa obra gigantesca, posto que essa mesma obra será levada a efeito no município de São João
dos Patos, um dos mais promissores do Estado, mas nem
por isso progressista, porque desgraçadamente tem ficado num abandono absoluto, mercê da desídia do poder
público, máxime do Governo estadual, que nunca se
preocupou com as cidades do interior do Maranhão. É,

O Sr. MILTON BRANDÃO - Agradeço a interfêrencia de V. Ex' e concedo o aparte ao Deputado Cid
Carvalho.

portanto, V. Ex" benemérito também, e principalmente,

do município de São João dos Patos. Disso já dei conhecimento aos meus amigos que ali residem e farei com que
todos tenham na pessoa de V. Ex' o seu amigo número
um.

o SR. MILTON BRANDÃO - Sou muito grato ao
Deputado Miguel Bahury.
Devo fazer justiça a S. Ex' e declarar que, desde que
tomou assento nesta Casa, lutou ao meu lado para que
essa barragem se objetivasse e chegasse, afinal, a situação em que se encontra sua concorrência e seu início.
O Sr. Miguel Babury - No cumprimento exato da minha obrigação.

O Sr. Cid Carvalho - Nobre Deputado Milton Brandão, tenho debatido com V. Ex', em diversas ocasiões, o
problema da Barragem de Boa Esperança. Representante do Estado vizinho, separado, ou unido, pelo rio Parnaíba, está claro que essa barragem é obra de fundamental interesse para ambos os nossos Estados. Confesso a
V. Ex' - e quero aqui fazer uma autocrítica - que te",
pos atrás considerava a Barragem de Boa Esperança
como sonho de um Estado ainda mais pobre do que o
meu, um sonho que equivalesse â aspiraçào de um bilhe·
te de loteria por parte de um homem comum. E meu Estado mesmo concentrava em planos menores os seus
programas de energia elétrica. Hoje, porém, nobre Deputado, quando vejo esboroarem-se esses planos mais
restritos quando vejo toda essa nossa região estagnada,
na falta desse motor propulsor, na falta de uma obra de
efetivo resultado fundamental que, pela sua grandeza,
seja capaz de cortar os nós do intrincado processo do desenvolvimento econômico, eu venho aqui perante V. Ex',
em meu nome c no nome da bancada do Maranhão dizer
que nós achamos que esta obra é na realídade a obra de
redenção de todo o Vale, e de ambos os Estados. E, neste
momento que achamos isto, temos de render uma extraordinária homenagem a V. Ex', porque V. Ex' foi o
grande romântico do passado. V. Ex' foi o grande so·
nhador. Mas sonhou com tal firmeza, e com tal bravura
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que está conseguindo transformar aquele sonho numa
extraordinária realidade. V. Ex', Deputado Milton'
'Brandão, é o patrono dessa idéia. E amanhã, quando ela
,se tiver concretizado, V. Ex' terá cumprido talvez uma,
missão como poucos o terão no seu respectivo Estado.

o SR. MILTON BRANDÃO - Deputado Cid Car-'
valho, ,agradeço sensibilizado a manifestação de V. Ex',
como agradeei a do Deputado Miguel Bahury. Sou grato
ainda mais pela contribuição que sempre recebi de V.
Ex' nas votações e nos esforços que, conjugados, leva·
mos a efeito para tornar realidade este grande empreendimento.
Sr. Presidente, concluirei minhas palavras dizendo que
no meio desses desacertos, no meio desses erros que mui- ,
to comentamos e combatemos, há também acertos que
podem ser proclamados, como êste que aqui agora se
apresenta e por meio do qual presto a minha homena- '
gem ao Governo da República, ao Sr. João Goulart, ao
Sr. Ministro Tancredo Neves, ao Sr. Ministro Virgílio
Távora e aos demais membros do Gabinete que elevam
bem alto o nome desta Casa e do Senado'da República.
O Sr. Ezequias Costa - Deputado Milton Brandão, a
representação do Piauí não pode silenciar neste momento, quanto V. Ex' faz essa grande comunicação à Casa,
não somente pelo realce da obra realizada, mas principalmente por ter sido V. Ex' o grande batalhador, o
grande defcnsor desta obra vital para a economia do
nosso Estado. Não posso fugir desse dever e confessar a
V. Ex' e dizer à Casa, que esta obra realizada agora, deve
muito mais a V. Ex' do que propriamente ao Ministro
que a torna realidade e a encaminha no momento presente.
O SR: MILTON BRANDÃO - Sou muito grato a V.
Ex', Deputado Ezequias Costa, e proclamo que V. Ex'
na Assembléia Estadual sempre foi um idealista, um lutador pela causa do Piauí, e nesta oportunidade ainda
nos oferece a sua contribuição.
Sr. Presidente, concluo as minhas palavras declarando
que aqui estamos altivos para lutar pela grandeza deste
País e nesta hora em que empreendimentos desta natureza se avolumam e se apontam, eu tenho confiança nos
'destinos do Brasil. (Muito bem, muito bem.)
O SR. MILTON BRANDÃO - (Sem revisão do ora)
dor.) - Sr. Presidente, tivemos o prazer de assistir, no
dia 7 próximo passado, à inauguração da primeira etapa
da Hidrelétrica de Boa Esperança. Ali compareceram S.
Ex', o Sr. Presidente da República, General Garrastazu
Médici, os Ministros de Estado Costa Cavalcanti, da
Pasta do Interior e grande colaborador de Boa Esperança, Dias Leite, das Minas e Energia, João Paulo Velo50, do Planejamento, os governadores Helvídio Nunes e
José Sarney, o Presidente da Eletrobrás, Mário Bhering,
o Engenheiro Benjamim Batista, Secretário-Geral do
Ministério das Minas e Energia, o Comandante do IV
Exército, General Gandal da Fonseca, o Comandante da
Região, General Jaime Porteia, os Marechais Juarez Távora e Delso da Fonseca, os Chefes de Gabinetes Civll e
Militar da Presidência da República Dr. Jolio Leitão e
Gen. João Baptista de Oliveira Figúéiredo, os ViceGovernadores João Clímaco e Antônio Dino, os ex,Governadores de São Paulo e o do Piauí, respectivamente, Lucas Garcez e Rocha Furtado, o Senhor Antônio'
Gallitti, Presidente da Light, Brigadeiro Coqueiro, o coronel Tôrres de Melo, o Secretário de Estado Aurino
Nunes. Senadores, Deputados Federais e estaduais, prefeitos e vereadores, altas autoridades civis, militares e
eclesiásticas, destacando-se Dom Avelar Brandão, Arcebispo de Teresina, e Dom Edilberto, Bispo de Oeiras, e
grande parte do povo que habita a região.
Foi uma satisfação imensa vermos concluído, na sua

primeira parte, um empreendimento que irá promover a
redenção de toda aquela área do Nordeste Ocidental,
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proporcional ao seu desenvolvimento econômico, e, aci·
ma de tudo, propiciar meios para minorar o sofrimento
de toda aquela população. Empreendimento do maior
vulto, comparado ao de Paulo Afonso, quando inaugurado, somando àquela obra realizada no São Francisco
contribuirá para que o Nordeste, em breves dias, possa
acompanhar o desenvolvimento econômico de outras
áreas do País.
Dado o esforço que aqui fizemos e em virtude de ter·
mos sido os pioneiros desse movimento conseguindo do
Congresso, por intermédio principalmente dos companheiros desta Casa, as primeiras dotações, para que se
implantassem os primeiros trabalhos, só podemos estar
possuídos do maior contentamento.
Iniciada aquela obra em 1959, no Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, à frente do DNOCS o Engenheiro Josê Cândito de Castro Pessoa, para lá se deslocavam dois engenheiros piauienses, José Cavalcanti é Rai·
mundo Melo, para a abertura da rodovia Floriano Boa Esperança, para a construção de um campo de pouso c do acampamento e para o desmatamento da área.
No Rio de Janeiro trabalhava ativamente uma equipe
de renomados engenheiros, todos eles dando uma incansável colaboração para que o projeto de Boa Esperança
pudesse transformar-se em realidade. Colaboraram naqueles trabalhos os engenheiros José Maryote Rebelo,
José Calan, Francisco Sabóia, Lúcio Washington, Márcio Ramos, Casimiro Munarsky, Mário Brant e outros.
No improviso a memória me falha, mas citarei a todos
oportunamente, quando tiver de descrever o trabalho de
Boa Esperança.
Posteriormente, no Governo seguinte, do Sr. Jânio
Quadros, à frente do DNOCS o ex-Ministro do Interior,
General Afonso de Albuquerque Lima, foram aperfeiçoados àqueles estudos e, por intermédio da Geotécnica S.A., corrijidas algumas falhas. De modo que foi
possível no Governo João Goulart, ao tempo do Primeiro Ministro Tancredo Neves e do Ministro da Viação da
época, o nosso caro companheiro da região, Deputado
Virgílio Távora, a realização do primeiro contrato de
Boa Esperança com a firma Mantiqueira S. A. Esse contrato constava de dois túneis e do acampamento. A firma
não concluiu o compromisso, porque, em seguida, formada a COHEBE, em 29 de julho de 1963 composta da
ELETROBRÁS, da SUDENE, do Ministério das M~as
e Ener,gia e do órgão iniciador, o DNOCS, foi constituída a primeira diretoria, comRpsta do atual Presidente,
Coronel Carlos Calls de Oliveira, do engenheiro Hilton
Earim e do economista Walter Barros.
A diretoria da COHEBE traçou novos rumos e prepa-'
rou novos contratos, de modo que, numa ação harmo'niosa, foi possível entregar todos aqueles trabalhos da
obra civil da construção da barragem propriamente dita
à firma Mendes Júnior S. A., que a concluiu agora.
Outros contratos de menor porte, foram firmados
para que pudesse ser implantada ol1ra tão grande, tão
vultosa. A seguir, em Recife, aqueles contratos importantes que acabo de referir foram todos eles selados e firmados, com a presença do Peresidente da Eletrobrás, Sr.
Marcondes Ferraz, que representou também o Senhor
Ministro das Minas e Energia, engenheiro Mauro Thibau.
Posteriormente, Boa Esperança contou com o apoio
integral do Presidente Castello Branco, de saudosa memória. Todos sabemos do empenho, da decisão firme e
do acompanhamento passo a passo, daquela obra, por S.
Ex' Devemos a ele as principais e vultuosas verbas desti·
nadas ao acelcramcnto das obras de Boa Esperança. S.
Ex' compareceu por duas vêzes ao local das obras e, em
discurso quando se mudava o curso do rio, declarava ao
povo da região, perante Govefliadores, altas autoridades, Ministros de Estado e Parlamentares, que, naquela
ocasião, desviava-se também o curos da história do,
Nordeste-Ocidental.
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Ao passar o Governo ao também saudoso Preside~M
Costa e Silva, S. Ex' já havia deixado aquela obra defIni~
tivamente firmada e irreversível, de modo que, em pouco
tempo, pudesse ser inaugurada. Prosseguiram os trabaIl)os agora com a cooperação do Presidente Costa e Silva. Por fim, o Presidente Garrastazu Médici a completou
e a inaugurou em meio ao regozijo de toda a população
daquela região.
Quero aproveitar-me do ensejo para, mais uma vez,
desta tribuna, agradecer aos caros companheiros desta
Casa e aos eminentes representantes do Senado pela coo·
peração decisiva que nos deram nas lutas iniciais para
'organização do projeto, nas votações de todos os Orça·
mentos, enfim, quando se fez preciso a presença do Congresso para aprovar dotações destinadas àquele grande
empreendimento.
Como disse o ilustre Deputado Garcia Neto, em pro·
nunciamento recente, nesta Casa nasceram os maiores
cometimentos que lastreiam O progresso da Nação, os
mais notáveis projetos desenvolvimentistas. Podemos
exemplificar lembrando a Hidrelétrica de Paulo Afonso,
resultado da luta de denodados companheiros, Deputados e Senadores da região. Boa Esperança é outro exem·
pio, ao lado de uma série de obras marcantes que contribuíram decisivamente para a arrancada. deste imenso
País rumo aos seus gloriosos destinos.
A realização de empreendimento como esse dá-nos a
certeza dc que este País tem seu futuro assegurado,
alimentando-nos a co'nvicçãà de que o atual Governo
continuará a nos emprestar o seu apoio decisivo para
que sejam completadas aquelas obras, aqueles trabalhos
que estão marcando uma nova era para o Nordeste Ocidental. Ali' precisamos, para oferecer rentabilidade eco-,
nômica no empreendimento, de outros trabalhos, de ou·
tros cmpreendimentos que somados a este, poderão significar a garantia, a segurança do desenvolvimento econômico da nossa área e a melhoria de condições de vida
de suas populações.

o Sr. Djalma Falcão - Ouvi, até certo ponto incrédulo a afirmativa do nobre Deputado Garcia Neto de que,
nas solenidades de inauguração da barragem de Boa Esperança, o seu nome foi omitido. Não quero crer que a
omissão tenha sido proposital porque todos nós nos
,acostumamos a ver em V. Ex' talvez o maior lutador
pela concretização daquela obra de redenção do Nordeste Ocidental.
No momento em que V. Ex' fala sobre esse evento - e
'eu sei que o faz com a mais viva emoção e extravasando
a sua melhor alegria - venho à tribuna, venho embora
como Deputado da Oposição, dar o meu testemunho de
reconhecimento ao trabalho proficuo que V. Ex' desen·
volveu nesta Casa em beneficio da barragem de Boa Esperança. Desejo dizer mais, que todas as homenagens
que o Piauí e o Maranhão prestaram àqueles que compareceram ao ato inaugural deviam ser tributadas em primeiro lugar, a V. Ex', sem nenhum favor, porque foi V.
Ex', repito, aquele que mais trabalhou visando à cons·
'trução da barragem de Boa Esperança. Era o aparte que
'queria dar ao discurso de V. Ex' para trazer-lhe o meu
testemunho pessoal e, com ele, a minha homenagem pela
denodada ação de V. Ex' em beneficio dáquela região.
O SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço mais uma
vez ao companheiro e amigo as generosas referências que
sempre fez a minha pessoa nesta Casa e, ainda o ter com·
partilhado comigo na luta em prol de Boa Esperança. A
significação da inauguração de Boa Esperança se evidencia justamente na palavra do povo da região, e na dos
nobres representantes desta Casa.
Se O meu nome não foi apontado, certamente não direi
que houve uma falha, porque, apesar de ter lutado para'
conseguir as verbas e acompanhado aquele empreendi.'
menta em todas as suas fases, foi a obra executada pelo
Governo Federal.
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Na legislatura anterior estivemos aqui poucas vezes. O
Governo atual está-se iniciando, de modo que é possível
que muito,; do,; que o servem sequer saibam do esforço
que dedicamos em favor da construção de Boa Esperança. Nobre companheiro, não é somente o Governo
que esUi de parabéns mas todos nós. Cumprida essa etapa, devemos estar todos de mãos dadas para lutar em
prol de outros empreendimentos que venham a contribuir para a grandeza deste País. Muito grato ao nobre
colega pelo seu aparte, que muito me sensibilizou.
Continuando, Sr. Presidente, devemos mais uma vez
esclarecer, devemos mais uma vez apontar ao Governo a
necessidade de outras realizações. Entre elas, o prosseguimento da pavimentação das nossas rodovias e a abertura do rio Parnaíba à navegação plena. A COHEBE,
aliás, já está construindo em Boa Esperança uma eclusa
para passagem das embarcações, a fim de que, naquele
local, não seja interrompido o transporte fluvial. Terminadas as eclusas, será possível a navegação do sul ao norte do Estado, numa contribuição decisiva para o desenvolvimento econômico de toda aquela área.

o Sr. Gastão Müller - Deputado Milton Brandão,
logo que aqui cheguei fizemos amizade, porque houve
simpatia recíproca. Fiquei sabendo do seu trabalho, da
sua luta como Parlamentar para que se concretizasse o
que hoje já é uma realidade: a barragem de Boa Esperança. O Deputado Oswaldo Zanello estava dizendo que
se fala muito, no momento, em reforma do Legislativo.
Ontem ouvimos a brilhante oração do Deputado Geraldo Guedes, hoje a do Deputado Pedro Faria. Uma das
desvantagens do legislador é essa. V. Ex' trabalhou, lutou, fez tudo para que Boa Esperança se concretizasse.
Particularmente me contou da conversa que teve com o
saudoso Presidente Castello Branco sobre o problema.
No enta~to, afirmaram aqui que V. Ex' foi esquecido na
hora da inauguração. Essa uma das grandes desvanta. gens do Legislativo. Fazemos tudo para que as verbas sejam liberadas, lutamos nos Ministérios, ventilamos o assunto aqui no Parlamento, mas a grande glória fica indiscutivelmente com o Poder Executivo, que efetiva a
obra. Nesse projeto de reforma do Legislativo, dever-seia dar mais ênfase ao trabalho do parlamentar, fazendo
com que conste a sua luta pela execução das obras, não
ficando a glória somente ao Poder que apenas as realizou, muitas vezes forçado pelas circunstâncias, pelo trabalho dos legisladores. Está V. Ex' iniciando novas campanhas, a das eclusas, a da pavimentação das estradas.
Talvez amanhã, ao serem inauguradas essas obras, o Deputado Milton Brandão seja, quando muito, lembrado
para assistir ao cvc~to e nem sequer citado nos discursos
que marcarão a inauguração. O povo da região poderá
ser grato. Mas, graças a Deus, temos os Anais, que fixam
a História para o futuro; e o Deputado Milton Brandão
terá seu nome sempre ligado à execução da Barragem de
Boa Esperança. Citou V. Ex' a célebre frase do Presiden.te Castello Branco: "ao mUQar-se O curso de um rio estáse mudando o curso da História". V. Ex', indiscutivelmente, está incluído, quer queiram, quer não, no desvio
do curso da Históría do Nordeste, - quando se falar em
Boa Esperança em todos os tempos, enquanto houver
Brasil.
O SR. MILTON BRANDÃO - Estou muito honrado pelo aparte em que V. Ex' comenta à situação do Legislativo. Realmente, o nosso trabalho é quase anônimo.
Permanecemos fiéis ao cumprimento do dever, votando
leis, projetos e dotações necessárias ao desenvolvimento
de todas as áreas deste País. Ainda nos deslocamos para
outros setores, para os Ministérios, para onde se fizer necessária a nossa presença e até mesmo para o meio do
povo, procurando defender, em todos os sentidos, os interesses nacionais c o progresso da Nação.
Quero concluindo, agradecer a V. Ex' pelas suas generosas palavras, pela sua honrosa amizade, pelo apoio

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

que nos emprestou, em todas as oportunidades, neste
plenário. Se nós parlamentares, ficarmos sempre unidos
e vigilantes na defesa deste País, se pudermos contar com
a personalidade e autoridade, com que V. Ex' acaba de
se manisfestar dessa tribuna temos a certeza de que aqueles que representam o Executivo hão de, no futuro, exaltar o nosso esforço. Sou grato a V. Ex' pelo seu aparte.
O Sr. Antônio Bresolin - Ilustre Deputado, quero,
embora desconhecendo a profundidade da matéria que
V. Ex' está debatendo, solidarizar-me com V. Ex' e dizer
ao eminente colega e amigo que o fato que registrou aqui
é muito comum na vida do parlamentar. Coisa parecida
já tem ocorrido comigo também. Mas V. Ex' pode estar
tranqüilo de que não apenas a Câmara, mas o Brasil inteiro reconhece a sua magnífica atuação neste Parlamento. Quero ainda declarar a esta Casa que, ainda no último ano de ativídade parlamentar, entre os últimos dias
de outubro e o fim de novembro, V. Ex' figura como o
segundo Deputado do Brasil em atuação nesta Casa.
Este fato, por si, bastaria para justificar o apoio que V.
Ex' está recebendo de todos os parlamentares nesta Casa.
O SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço ao meu
ilustre colega do Rio Grande do Sul. S. Ex' veio trazerme uma notícia auspiciosa. Foi generosidade de S. Ex'
comunicar-me que figurei como um dos batalhadores
desta Casa nas publicações do ano anterior. Sou muito
grato pela sua interferência, pelo seu apoio e pela sua solidariedade. Confesso meu desvanecimento pelo seu
aplauso, ao meu modesto nome.
O Sr. Veiga Brito - Nobre Deputado Milton Brandão, talvez V. Ex' não avalie a alegria com que o vejo na
tribuna, neste dia, eu que já o vi, como todos nós outros,
tantas vezes, durante horas batalhando por Boa Esperança. V. Ex' hoje comemora praticamente o final de um
trabalho imenso, grandioso c louvado por todos nós.
Minha satisfação em vê-Io aí é muito grande e com ela
seguem a minha homenagem e o meu respeito. Peço licença a V. Ex' para endereçá-Ia também às autoridades,
aos Ministros, diretores, chefes, engenheiros, operários,
enfim a todas aqueles que participaram dessa gigantesca
obra, empreendimento de real significação para o Brasil,
capaz de iniciar a mudança do aspecto de toda uma região, realização notável para todos nós. Aceite os meus
cumprimentos sinceros, Deputado Milton Brandão, que
são, como disse, extensivos a todos os administradores
desta Nação que dele participaram.
O SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço ao emi·
nente colega Veiga Brito, brilhante Deputado desta Casa
e um dos construtores, um dos grandes operários do desenvolvimento da nossa querida Guanabara. Como secretário de Estado, S. Ex' pôde dar demonstração da sua
capacidade de trabalho, do seu espírito público em prol
não somente daquela querida Guanabara, como de todo
este País. S. Ex' lembrou muito bem os que trabalharam
naquela obra, a começar pela sua diretoria, pelo Coronel
César Cals, presidente da hidrelétrica até há três dias.
Podemos destacar o seu esforço, aliado ao dos demais diretores, ao de todo os engenheiros que ali trabalharam
para que implantássemos naquela região do Nordeste
ocidental, além de Boa Esperança, uma nova civilização.
Deixamos aqui o nossa preito de saudade aos que pere'eeram na construção daquela grande obra.
Todos que visitamos Boa Esperança na sua inauguração podemos constatar que o trabalho foi perfeito e
que ali tudo foi previsto de modo que ele possa ser continuado, não somente em Boa Esperança, mas em outras
áreas do Piauí, Maranhão, Ceará e outras regiões do
Brasil. Tivemos também a participação de muitas firmas,
muitos engenheiros, uma multidão de operários e de
famílias de operários. A todos eles, portanto, o nosso
grande reconhecimento, a nossa melhor gratidão.

Quarta-feira 5

16061

O Sr. PeQro Faria - Nobre Deputado Milton Brandão - a quem já nOS acostumamos chamar, numa homenagem muito merecida, Deputado Milton Boa Esperança Brandão - o meu aparte neste instante, é apenas
para colaborar com os companheiros que assomaram à
tribuna para mostrar a falta de divulgação dos trabalhos
desta Casa do Congresso Nacional e, conseqüentemente,
dos Srs. Deputados. E a posição de V. Ex' a Boa Esperança serve para nós de exemplo, porque até mesmo o
Deputado que o aparteia neste instante, representante da
Guanabara, desconhecendo alguns dos problemas do
Norte e do Nordeste, vem acompanhando, através da insistente ação de V. Ex' o que se passa naquela região do
nosso Brasil. Trago a V. Ex', neste momento em que se
fala de reforma, uma das sugestões consubstanciadas no
Projeto de Resolução n9 80, referente ao Serviço de Divulgação. Se este for aprovado por esta Casa e colocado
em prtttica, iremos, pelo menos, amenizar um pouco dessa falta de divulgação dos trabalhos dos Senhores Parlamentares. O art. 79 diz o seguinte:
"Ao Serviço de Divulgação compete informar e esclarecer a opinião pública a respeito das atividades da Câmara dos Deputados, através do rádio, da televisão e do
sistema próprio de radiodifusão. Compete-lhe, ainda,
obter, tabular e divulgar, através da imprensa informações de interesse público ralacionados com as atividades da Câmara dos Deputados."
Sr. Deputado Milton Brandão, espero que nesta hora
que estamos dando certa énfase à reforma, não fique'
,squecido este lado da divulgação, pelo menos para evitar fatos como este, em que V. Ex', lutador, até mesmo
desbravador de Boa Esperança não teve sequer o seu
nome lembrado na inauguração de tal evento.
Mas se lá V. Ex' não foi lembrado, os representantes
do povo de todos os Estados, portanto, de todo o Brasil,
trazem, neste instante, a homenagem do povo ao lutador
Deputado Milton Brandão
'fi

o

SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço sensibilizado as palavras de apoio de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Antônio Anibelli) - A Presi'jência solicita ao nobre Deputado a gentileza de concluir o seu brilhante discurso, em virtude dejá estar esgotado o tempo que lhe é destinado.
O SR. MILTON BRANDÃO - Vou terminar, Sr.
Presidente.
Quanto à reforma que o nobre Deputado Pedro Faria
preconiza e cita no seu art. 79 , sobre a necessidade de as
.atividades dos Deputados serem divulgadas pelo rádio,
pela televisão e pela imprensa, estou de inteiro acordo
com S. Ex'

o Sr. Pedro Faria devemos ao povo.

É uma prestação de contas que

O SR. MILTON BRANDÃO - Agradeço a solidariedade de V. Ex', a bondade e a generosidade de suas
palavras.
Sr. Presidente, concluirei, portanto, já que meu tempo
esta avançado, falando sobre Boa Esperança sobre todos
aqueles que trabalharam pela sua construção, para elevar o nome daquela região de sofredores. Era preciso
,bastante tempo para comentar o que se faz necessário
para completar a obra de Boa Esperança. Referimo-nos
às rodovias, à navegação fluvial- citarei o porto marítimo de Luís Correia - à necessidade do desenvolvimento
da agricultura, sobretudo da irrigação. Enfim, poderia
citar, inúmeros empreendimentos necessários para que
. aquela obra pudesse oferecer rentabilidade econômica.
Esperamos a vigilante ação do Presidente Garrastazu
Médici e de todos os seus Ministros, para que realmente
aqUela área possa ter a oportunidade que espera.
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Com Boa'Esperança e com Paulo Afonso teremos um
Nordeste grande e um Brasil maior.
Muito grato a todos os companheiros. (Muito b~m!
Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado).
OF. N. 33 DGO

Fortaleza, 10-10-84

hxm'" :Sr.
Deputado Federal Milton Brandão
Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Deputado:
À Coordenação de Assuntos Parlamentares do Ministério do Interior acaba de nos enviar cópia do pronun,ciamento que V. Ex' fez na sessão do dia 10 de setembro
pa~sado, na ·Câmara dos Deputados, clamando pela necessidade do reaparelhamento do DNOCS e também
'pelo fortalecimento da SUDENE, como órgãos de ex.pressivo significado sócio-econômico à legião Nordestina.
Dentre as abordagens feitas, sempre em prol do apoio.
e do soerguimento dessas duas instituições, queremos
destacar aquelas qu~ se referem às atividades do órgão
que temos a honra dé dirigir, externando o nosso agradecimento e reconhecimento pelo destacado trabalho que
V. Ex' vem desenvolvendo em busca de soluções que
propiciem um equilíbrio mais justo e progressista às populações Nordestinas.
Ao ensejo, apresentamos a V. Ex' os nqssos protestos
de elevado apreço c consideração. Engl' J 0IIé O!ll'Rldo
Pootes, Diretor-Geral do DNOCS.
S.C. 57.769/64
Aviso
Ao 11m. Sr. Dr. Arnaldo Walter Blank,
DO. Presidente do Banco do Brasil S.A.
JGIJRFA
N. GB- 321
Senhor Presidente,
Solicito vossas providências no sentido de ser coloeada à disposição do Ministério das Minas e Energia, em'
conta especial. nos termos da Lei n. 1,489, de 10 de dezembro de 1951, a importância de Cr$ 650.000.000,00
(seiscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), sendo CrS
325.000.000,00 imediatamente e CrS 325.000.000,00 em
27 de julho próximo, correndo a despesa à conta de
"Rostos a Pagar" de 1963.
As mencionadas parcelas serão levadas a débitos da
conta "despesa da União".
Saudações Octávio Gouveia de Bulbões. Ministro da
Fazenda.
S,C. 57.769/64
Aviso
N. GB- 13
Ao, Exm. Sr. Dr. Mário Thibau,
DD. Ministro de Estado dos Negócios das Minas e Energia;
JG/J~FA

Senhor Ministro:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', em resposta ao
Aviso GM - 123, de 18 de março de 1964, que autorizei
o Banco do Brasil S.A. a colocar à disposição desse Ministério, em conta especial, nos termos da Lei n 9 1.489,
de 10-12-51, a importância de CrS 650.000.000,00, sendo
Cr$ 325.000.000,00 imediatamente e CrS 325.000.000,00
dia 27 de julho próximo, para atender a despesa com o,
serviço de aproveitamento hidrelétrico do rio Parnaíba:,
correndo o compromisso à conta de "Restos a Pagar"'de
1963.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' os
protestos da minha alta estima e destinta consideraçãd.
Octávio Gouveia de BulhÕC!l, Ministro da Fazenda.
Rio de Janeiro (GB);
28 de Janeiro de 1974.
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~eu caro Milton Brandão.
De meus colegas na Câmara Federal guardo uma
lembrança viva e forte e dentre estes, alguns naturalmente. são mais constãiítes na minha: saudade. Você, um deles e assim me expresso porque realmente o sinto.
Se a referência tão gentil que fez a meu nome me desvaneceu e sensibilizou, porque sei que você se enquadra
.na categoria dos caracteres positivos, tão pouco ela me
surpreendeu. recebi-a como prêmio àquele que atraves.,ando a borrasca tem o direito, mal cbegando ao porto
.da arribada, a momentos de felicidade c de paz.
Suas palavras vêm plenas desta mensagem que tanto
bem me proporcionou.
Receba, meu carísssimo Milton, o abraço afetuoso
deste seu amigo c colega;
Juscelino K ubitsehck

Nação brasileira, que é o Banco do Brasil, responsável em grande parte pelo progresso deste País, não
poderá ser tomada ao arrepio do Poder Legislativo,
agora que suas atividades do ano de 1984 se encerram.
Por isso, apelam à autoridades da área econômica, e especialmeute ao Exm. Sr. Presidente da República. para que a anunciada reforma não venha a
ser decidida através de decrcto-Iei, mas seja ela precedida de ampla discussão da sociedade, e definida
pelos seus legítimos representautes no Congresso
Nacional. Deputados Brandão Monteiro, Líder do
PDT; Deputado Celso Peçanha, Líder do PTB; Deputado Freitas Nobre, Líder do PMDB; Deputado
Airton Soares, Líder do PT; Deputado Joacil Pereira, Vice-Líder do PDS."
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Deputado Milton Brandão
Câmara dos Deputados
.Brasília - DF
Receba prezado correligionário meu abraço pela demonstração de firmeza partidária quando votação emenda dia vinte cinco. Confortou-me sobremaneira scntir
apoio contarei nossa importante proposta revisão constilucional. Cordialmente João Figueiredo.
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Sr. Presidente, da tribuna do Congresso, de modo específico da Câmara dos Deputados, dirijo um apelo ao
Exm. ex-Governador Tancredo Neves, para que se posicione agora e já a respeito dessa malsinada reforma bancária, que hoje tem o repúdio dos setores gerais dos trabalhadores brasileiros e da sociedade brasileira como um
todo.
Ouço V. Ex', nobre Deputado Joaci! Pereira.

Durante o discurso do Sr. Milton Brandão o Sr:
Flávio Marcmo - Presidente, deixa a cadeira da pre·
sidência. qfle é ocupada pelo Sr. Osmar Leitão suplente de se,'retário.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Leitão) - Concedo a
palavra ao Sr. Brandão Monteiro na qualidade de Lídcr
'60 PDT.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT - RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, devo dizer que hoje, quase ao final do ano
legislativo. vou vencendo uma inibição, que resume um
pouco toda a nossa trajetória nesta Casa e especialmente, na tribuna. Venço a inibição de ler discursos, porque
me confesso não bom ledor.
Ao chegar ao fim deste ano legislativo, devo dizer que
li Câmara Federai teve momentos de grande importância
para a vida do País c. coincidentemente, quase ao apagar
das luzes desta sessão legislativa. quero trazer a debate
alguns problemas.
Sr. Presidente. a Nação toma conhecimento e, sobretudo, os trabalhadores brasileiros, em especial os do
Banco do Brasil e do Banco Central do Brasil, de que,
sob a inspiração do Conselho Monetário Nacional, se
pretende ao ocaso deste Governo, usar mais uma vez os
ínstrumentos autoritáríos, para processar uma reforma
bancária contrária aos interesses do PaÍs. E, nesse senti·
do, para que fique registrado nos Anais desta Casa haja vista que temos conhecimento de que o Conselh9
Monetário Nacional, em sua próxima reunião no dia 1:9
deste mês, aprovará a malsinada reforma bancária vou ler um documento assinado pelas Lideranças dos
cinco partidos representados no Congresso Nacional que
Se colocam diametralmente contra esta reforma que viriá
através dll decreto-lei:
signatários do presente, sensibilizados pela justa
preocupação demonstrada pelo corpo de funcionários do Banco do Brasil, declaram publicamente a
sua oposição às intenções de se implementar uma
reforma bancária, antes que assuma o seu mandato
o próximo Presidente da República.
Declaram, ainda, que uma medida dessa magnitude, que procura atingir, de forma irreversível, essa
eficiente instrumento de Governo c orgulho da
l

O Sr. Joacll Pereira - Nobre Deputado Brandã~
M ol'lteiro, tenho a impressão, para não dizer a convicção
inarredável, de que ninguém, em sã consciência, concordaria jamais com essa anunciada reforma, que poda o
Banco do Brasil, instituição modelar, tradicionalista, um
banco que é modelo na América Latina, e quiçá no mundo, de organização, de atuação em favor das classes produtoras, do agricultor, do industrial, trata-se de um banco também dcscnvolvimentista, que tem prestado relevantes serviços, em todas as áreas, ao nosso País. De SOf·te que essa anunciada e propalada reforma, a ser verdadeiro O que dizem, representa uma maldição (muito
b!,m!), uma coisa inteiramente inaceitável. E esse documento que está sendo subscrito pelos nobres líderes de
oposição poderia ser subscrito, penso eu pela totalidade
dos Deputados desta Casa.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO - E o será pelo i1ust.re Líder do PDS. Eu o levarei para que ele aponha a sua
assinatura, eis que quero ressaltar o posicionamento do
ilustre Deputado Joacil Pereira, que se coloca exatamente de acordo com as posições do Congresso Nacional,
~ma maioria esmagadora, para não dizer, como disse V.
Bx' muito bem, a totalidade do Congresso Nacional, evidentemente incluindo na expressão Senadores e Deputados.
.._.
Deputlláo JG de Araújo Jorge, ouço V. Ex', para nossa satisfação e honra.
O Sr. JG de Araújo JOl'Jle - Meu prezado colega,
Líder do meu partido,
está focalizando hoje a reforma bancária e, em nome de todas as Lideranças e com
a solidariedade de todos os companheiros desta Casa do
Congresso Nacional, repudiando a forma por que se
quer reduzir e aviltar a missão do maior dos bancos que
representa o Brasil na sua área econômica e financeira.
Transformar o Banco do Brasi! num banco comercial a
varcjo é tirar-lhe as caracteristicas primordiais, fundamentais. Independentemente de sua atuação no próprio
território nacional, de estímulo à riqueza, de investimento, de ajuda a todas as atividades econômicas e financeiras, à agricultura, financiando o trabalhador, a microempresa. enfim, um elemento propulsor da economia
c da riqueza nacional, há aspectos que valem ser ressaltados. É que o crescimento do Banco do Brasil fora das
nossas fronteiras está lhe dando outras características.
Hoje, com suas filiais e agéncia no exterior, ele está superando as deficiências até de antigos consulados, que,
muitas vezes, se transformaram em flleras reuniões de di·
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plomatas para suas rotineiras recepções e coquetéis. Não
funcionam como o Banco do Brasil está funcionando no
exterior, servindo à indústria, à exportação, levando aos
outros países o conhecimento dos produtos brasileiros,
dbs recursos de que dispomos, ajudando, financiando in·
centivando o incremento e o intercâmbio entre as forças
econômicas do Brasil e de outras naçõcs, no sentido dc
desenvolver o comércio exterior, colaborando para que
cresçamos fora de nossas fronteiras e tenhamos condições, com esse crescimento, de enfrentar o déficit da
balança comercial e - quem sabe? - podermos reduzir,
no País, esse débito em dólares, que é um peso a amargurar a economia brasileira e que nos deixa praticamente
pen~orudos no estrangeiro. O Banco do Brasil é o banco
do Brasil, mas hoje extrapola até este sentido, levando o .
Brasil ao estrangeiro, funcionando como propulsor e incentivador de negócios, de transações de desenvolvimento extra que vém colaborando para o crescimento do
País hão apenas dentro das suas fronteiras. mas fora, delas, com o desenvolvimento do comércio exterior, dando
ao Banco do Brasil a imagem de um banco de caráter internacional, capaz de colocar-nos num outro plano que
não o plano estritamente dentro dos limites nacionais.
Portanto, não se pode reduzir a dimensão de um órgão,
de umá instituição com esta, tradicional, como diz V.
Ex', dentro do panorama econômico e financeiro do
País. Não vamos transformar o Banco do Brasil num
banco comercial a varejo para realizar pequenos negócios, reduzi-lo em sua dimensão, quando ele tem, no seu
corpo de funcionários, talvez os mais gabaritados técnicos, economista~, financistas, homens que conhecem em
profundidade todo o panorama do desenvolvimento econômico nacional e do relacionamento do Brasil com os
países d'o mundo na hora em que vivemos.

o SR, BRANDÃO MONTEIRO - Muito obrigado,
Deputado JG. de Araújo Jorge, para que fique transcrito
nos Anais da Casa, quero trazer aqui um telex assinado
por Geraldo Ferreira Naegele, Consultor Técnico, que
desmente as notícias veiculadas inclusive no relatório final da Comissão encarregada dessa tal reforma, onde é
dito que todos os superintendentes, gerentes e diretores
estariam a favor dessa reforma bancária. Tenho em
mãos um outro documento em que os funcionários do
corpo permanente do Banco do Brasil também vêm desmentir csta informação inverídica que muitos estão propalando, para tentar ganhar espaço para a nefasta reforma bancária.
Ouço o nobre Deputado Hélio Duque.
O SR. H~LIO DUQUE - Deputado Brandão Monteiro, com muita objetividade, nesta que é a última sessão deste período legislativo, V. Ex' traz um tema deto·
nado há ccrca de dois mcses pela tecnoburocracia dcste
País, e do qual infelizmente, a classe política só agora·
tOma. conhecimento, através de vozes autorizadas e com·
pelentcs como a dc V. Ex', que fala na condição de Lídcr
do PDT e de leal, competente e fiel servidor do Banco do
Brasil. Mas o que se pretende com essa reforma imposta,
pobre Deputado Brandão Monteiro, é emascular o Ban·
co do Brasil na sua característica básica de principal ins,
trumento de crédito e de fomento do desenvolvimento
H'le. temos no Brasil, eis que é a única instituição finan~
ceira que possui agências praticamente em todos os 4 mil
municítJios brasileiros. E quando níln'tem. agência localizada no próprio município, a tem atuando dentro da periferia de cada microrregião. Esses tecnocratas, nobre
Deputado, são fiéis scrvidores do capital financeiro a
nível privado. Veja V. Ex' que esse tecnoburocrata, o
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, de nome
Maílson da Nóbrega, que tem seus vencimentos pagos
pelo próprio Banco do Brasil, está querendo, neste final
de Governo, um prêmio dentro de uma instituição priva-
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da. E insinua que essa reforma não pode ser feita através
do Congresso Nacional, porque aqui não há pessoas.
. çompetentes para fazê-la. Veja V. Ex' que, na verdade,
éstão programando uma grossa marotagem. Deputado
Brandão Monteiro, ontem saiu o resultado do lucro do
First National City Bank ofNew York. Do lucro obtido
~m todo o mundo, 160 milhões de dólares advieram do
Brasil, onde esse banco tem apenas 12 agências. O lucro
de 160 milhões de· dólares equivale a 20% do total do lucro obtido em todos os países onde o City Bank atua.
Tecnocratas como Maílson Nóbrega, como Ernane Galvéas, como os integrantes do Conselho Monetário, com
a prescnça do capltal privado financeiro nessa agiotagem
maciça, oficializada, em que foi transformado este País,
estão querendo deixar uma bomba de efeito retardado,
rebentando com. a estrutura do Banco do Brasil.
Congratulo-me com V. Ex', em nome da Liderança do
meu partido. É mais do que óbivio que nossa posição é·
de total solidariedade a V. Ex' A reforma bancária é necessária até par~ agilizar o próprio Banco do Brasil, a
fim de que ele tenha os mesmos privilégios concedidos a
instituições financeiras privadas deste País, mas ela tem
de passar pclo Congresso Nacional.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Agradeço ao Deputado Hélio Duque o parte. As colocações feitas por V.
EX' são exatamente as colocações oo'i'ealidade, hoje, do
País em que vivemos. Tenho em minhas mãQs um parecer datado de um ano atrás, em que o Sr. Mailson
Nóbrega diz exatamente o.contrário do que diz hoje.
Como já mcncionei neste final de ano legislativo teipos
vários assuntos para trazer à Casa. Por isso - perdoemme - o meu, proÍmnciamento será quase que uma colcha
de retalhos. Mas dois pontos fundamentais eu adicionaria ao meu pronunciamento e aos apartes dos ilustres
Deputados. Ó primeiro deles, público e notório, é .que
esse simulacro de reforma bancária - porque não ~ode
nem ser chamada dc reforma bancária - é exigéncia ',do
Fundo Monetário Internacional, do famigerado FMI.1i!
mais do que isso; a questão da tentativa de liqUidação db
Banco do Brasii terá, como conseqUência mais desastrijsa, a IiqUidaçãó dos subsídios e do crédito agrícola que'(l'
Banco do Brasil faz, dando assistência às pequenas cidades e aos pequenos e médios agricultores do País, eis que
os bancos privados já estão entrando nesta área, já estão
querendo monopolizar a área do crédito agrícola.
Estas as duas questões, entre muitas, que poderíamos
aqui analisar sobre a famigerada reforma bancária que
Queremos ressaltar.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Fernando Gomes, pedindo a S. Ex' que seja bastante rápido, porque
não consegui ainda terminar a primeira colocação e queria fazer uma segunda e uma terceira, e já não disponho
de mais tempo.
'
Ouço V. Ex'.
O Sr. Fem.n~o Gomes - Nobre Deputado Brandão
Monteiro, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento
que faz hoje. Há dias pronunciei também um discurso
sobre a reforma do Banco do Brasil. Todos sabemos que
é mais uma farsa do Governo que ai está, que já destruiu
70%. daquela instituição bancária e agora quer acabar de
liq!Iidá-la, parI' fechar o balanço do Banco Central.
Criaram o BNbES e o BNCC. E tudo isso por que,
nobre Deputado? Porque queriam criar condições para
corrupção como é o caso do BNCC, que apresentou um
rombo dc 1 trilhão de cruzeiros, que o Governo não explica, a ninguém. Estão destruindo o Banco do Brasil,
essa casa de c~édito que tem quase 160 anos e um dos
melhores corpos de funcionários existentes do País. Quero associar-me ao seu pronunciamento, dizendo que devemos lutar para que a reforma, que estão querendo fazer no Banco do Brasil, não destrua esse grande em-
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preendimento brasileiro, instituição bancária, pela qual
temos grande respeito.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Agradeço a V;
EX' o aparte.
Sr. Presidente, como afirmava, não estou fazendo um
pronunciamento, mas - e tenho necessidade de fazê-lo
- uma variedade de temas por isso, passo a reforma do
Banco do Brasil para uma rápida análise que, sei, não terei tempo de concluir, mas que, desde logo, peço a V.
EX' aconsid~e lida.
A análise diZ respeito aos dois anos de Governo Leonel Brizola. Todo o País sabe em que situação o Governador Leonel Brizola recebeu'o Estado do Riol Não posso, aqui, descer a minudências, por falta de'tempo, mas
gostaria de dizer que iniciamos um trabalho de recuperação econômica e moral no nosso Estado.
Fizemos um programa destinado à recuperação das
escolas e, já 110 primeiro ano, tivemos o acréscimo de
mais de 400 rrlil matriculas. Moralizamos a merenda escolar com extinsão da COCEA e, hoje, as crianças do
Rio de Janeiro estão recebendo desde a primeira refeição
- composta de um copo de leite, pão e café, ovos e frutas - até a última, indo para casa de banho tomado. Estamos fazendo os CIEPs - Centros Integrados da Escola Pública, exatamente dentro da proposta de ir ao encontro daqueles que não podem frequUentar a escola,
porque seus pais não têm condições de levá· las. Neste
sentido, quer6 pedir que V. Ex' o dê como lido.
Aproveito a oportunidade para ressaltar que o primei-,
ro Govcrno de Estado de Federação a enviar mensagem
à Assembléia Legislativa conc~dendo 100% do INPC foi
o Governo do Estado do. Rio, que apÓs dois anos, conseguiu recuperar as corroídas fiJlW!Ças públicas do Estado.
Quero cham~~ a atenção para a 'coerência do nosso
partido. Lutamos, nesta Casa, quanto à questão salarial
- e fomos, âs vezes, incompreendidos - pela isonomia
salarial, princípio constitucional, quando defendemos os
trabalhadores das cstatais, quando defendemos QS professores, os aposentados e pensionistas e o aumento com
base em 100% do INPC. O Governo Leonel Brizola, na
sua mensagem, propôs que o assunto do funcionalismo
do Rio de J,\neiro fosse nessa base e, mais do que isso,
Sr. Presidentc, fosse semestral. É o primeiro Governo estadual a enviar tal mensagem o primeiro a preocupar-se
com seus funcionários, a oferecer-lhe a reposição salarial
tão negada aos trabalhadores brasileiros.
Por último gostaria também, ao encerrar, passar à
Mesa a nossa resposta. pequena ao discurso do ilustre
Deputado Joacil Pereira - não tive sorte, porque S. Ex'
saiu nestc momento - a respeito da Procuradoria Geral
da República. Daqui fizemos uma denúncia contra o Sr.
Inocéncio Mártires Coelho - para nós é menos. "Mártires" e muitó mais, uCoelho" - c estamos inclusive trazendo, para que faça parte dos Anais da Casa, telex, que
é uma coação, do Sr. Inocêncio Mártires Coelho. Benefi.
ciado, dc forma imoral, pelo decreto-lei que acabou
concedcndo:llie o cargo de Procurador-Geral e de Subprocurador ·em caráter efetivo, enviou este telex, depois
que a Associação dos Procuradores se posicionou, por
unanimidade, contra esse imoral decreto-lei, pedindo
que cada Procurador se manifeste a favor, ou não da re·
forma, numa clara coação, repito, aos sobretudo Procuradores novos, aqueles que ainda não completaram o estágio probatório. Faço aqui uma réplica ao discurso do
Deputado Joaci! Pereira, lamentando, como disse, não
tenhamos tempo para debater a matéria.
O Sr. JollcU Pereira -

Permite V. Ex' o aparte?

O SR. BÍlANDÃO MONTEIRO - Quando V. Ex'
saía, cu disse, no início do meu pronunciamento, que
não iria fazer um discurso, mas uma colcha de retalhos,
porque, hoje, estamos praticamente no final do ano, e alguns prqbl6mas assomam.

16064

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quarta-feira 5

o SR. PRESIDENTE (Osmar Leitão) - Nobre Deputado, queira fazer suas conclusões, pois seu tempo está
esgotado.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Solicitaria a V.
Ex' a mesma condescendência que teve para com meu
fraternal amigo e quase conterrâneo, Deputado Milton
Brandão. Peço s6 um minuto, para não deixar o Deputado Joaci! Pereira sem o seu aparte, que, sei, será breve.
O Sr. JoaeU Pereira - Serei breve. Este assunto já foi,
aqui, anteriormente focalizado pelo ilustre Deputado
Brandão Monteiro, e tive o ensejo, muito honroso para
mim, de trazer uma resposta, il1,lstrada com farta documentação, em que ficou provado por a mais b que o Dr.
I nocênio Mártires Coclho, este eminente jurista e notável Procurador-Geral da República, nada fez em benefício próprio. Ao contrário, desde o seu ingresso na carrei-'
ra da Procuradoria, por concurso de prova e títulos,
sempre foi aprovado em primeiro lugar - Juntei até seu
currículo para mostrar todas as suas promoções, suas ascenções - c nada fez para locupletar-se, para beneficiarse. Seria incapaz disso. E o que quero esclarecer nesses
minutos finais da oração do nobre Deputado Brandão
Monteiro.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Farei minhas
consideraGões finais, Sr. Presidente. Agradeço ao Deputado Joaci] Pereira o seu aparte. O meu ilustre amigo fez
até aqui um discurso defendendo o Sr. Inocêncio Mártires, mas o fez sem nenhuma convicção. O Deputado Joacil Pereira;- todos nós o conhecemos, é brilhante e quando está certo de que seu posicionamento é consciente, ele
é vibrante~ Mas o discurso de S. Ex' foi de um Deputado
da Iideran'ça: muito mais que um pronunciamento, jun.
tou o currículo do procurador.
Quero dizer que data do dia 19 esse telex:
"Com vistas a prestar informações seguras, in·
contrbversas a todas as lideranças parlamentares do
Congresso Nacional, recomendo consultar individualmente todos os procuradores da República lotados nessa Regional.
O Sr. JoacU Pereira S. Ex'

E prova do espírito liberal de

O SR. BRANDÃO MONTEIRO - É o espírito Iibe·
ral daqueles liberais que falam em liberalidade para
liquídá-Ia e falam em democracia, para enterrá-Ia.
DillCll1'110 Celto pelo Uder do PDT, Deputado Brandio MOIItelro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao encerrar-se mais
um ano Legislativo, não poderia me furtar ao dever de,
na qualidade de Líder da bancada do Partido Democrá·
tico Trabalhista, focalizar alguns aspectos significativos
do Governo Leonel Brizola no Estado do Rio de Janei·
ro. No momento em que este atinge quase dois anos de
intensa atuação, é gratificante começarmos a ver que já
surgem os primeiros traços visíveis de uma obra que deverá ficar definitivamente registrada na história política
deste período de transição para a democracia: e a conseqüente abertura de oportunídades para a realização das
profundas transformações estruturais que o nosso País
necessita.
Não é necessário, aqui, discorrcrmos sobre a situação
caótica a que chegou o Rio de Janeiro como resultado
das políticas adotadas nestes últimos vinte anos de regime autoritário. Os problemas sociais gerados ou agrava·
dos durante este período são hoje bem conhecidos da po·
pulação brasileira. No caso especifico do Rio de Janeiro,
.deve-se ainda acrescentar uma administração local negli.
gente, que levou a qualidade dos serviços públicos a um
'nível dc deterioração próximo da calamidade. Mas esta-

mos aqui para falar da nova administração que se impôs
após as eleições diretas realizadas em 1982. Em relação
às admiriistrações anteriores, gostaríamos de assinalar
somcntc dois problemas legados à atual administração.
Em primeiro lugar o empreguismo. Somente na época
pré-eleitoral, mais de 22 mil funcionários foram nomeados ilegal ou irregularmente. Esta política de empreguismo deixou uma folha de pagamento que somou, no ano
de 1983, Cr$ 480 bilhões, mais que a receita tributária,
que sombu cerca de Cr$ 470 bilhões. E, cm segundo lugar, a política de endividamento descontrolado do Estado. Esta política veio mostrar toda a sua perniciosidade
quando a política federal sobre endividamento foi bruscamente alterada em 1983. Com efeito, o Estado do Rio
só conseguiu autorização para realizar 1/6 das operações
de créditos que fez em 1982, o que obrigou o deslocamento db recursos de outros setores para o pagamento
dos serviços da dívida.
E considerando-se a queda real na arrecadação do Tm·
posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM), resultado
da reees~ão da economia nacional, temos o dramático
quadro enfrentado pelo Governo Brlzola em seu primeiro ano de gestão.
E de 9ue forma o Governo enfrentou essa situação adversa? Ele poderia optar pela via de redução drástica da
folha de pagamento de pessoal, o que significaria a de·
missão sumária de dezenas de milhares de funcionários
contratados. No entanto, considerando·se que a maioria
destes funcionários percebiam baixos salários, e eram
constituída, por conseguinte, de funcionários humildes
que não eram responsáveis pela sítuação criada, a alternativa de demissão sumária foi descartada devido ao
drama social que adviria.
A resposta da administração Brizola foi a atuação
conjunta e consciente das autoridades governamentais e
da sociedade. E ai aparece uma primeira marca para difcrenciar a atual administração das demais: povo e Governo atuando conjuntamente na resolução de seus
problemas era uma prática inédita no passado recente da
política fluminense.
A tarefa mais urgente que se impunha era a instauração de uma nova ética administrativa e a realízação do
saneamento das finanças estaduais. O Governo assumiu
suas responsabilidades e, prontamente, adotou medidas
efetivas para combater a corrupção, o tráfico de influên- .
cias, as mordomias e o desperdício. O empreguismo foi
extinto imediatamente. Acabaram-se as famosas "caixinhas", que distribuíam os recursos públicos apropriados
indebitamente. Estabeleceu-se uma administração orientada por critérios de austeridade, que passou a realizar o
corte de despesas. Reduziu-se os investimentos e as despesas de custeio (combustíveis, luz, telefone, contratos
de prestação de serviços etc). Ao lado destas medidas,
eram estabelecidas novas bases para a atuação da fiscali·
zação fazendária, visando eliminar a sonegação de im·

postos. O resultado da aplicação persistente da política
de austeridade financeira foi que, no primeiro semestre
do presente ano, o balanço financeiro do Estado apre·
sentou um déficit de somente 21 milhões, o que equivale
a dizer que o vultoso déficit encontrado foi eliminado. E
a tendência é melhorar, pois a arrecadação de TCM,
principal fonte de receita tributária, vem crescendo eon·
tinuamente nos últimos meses. O Rio de Janeiro, depois
de apresentar uma queda real na arrecadação de 14,2%
no primeiro semestre do ano, passou a apresentar uma
recuperação real da arrecadação extraordinária. No
período de janeiro a outubro, a arrecadação de leM no
Rio teve um crescimento real de 7,17%, significando um
volume global de Cr$ 1.416 bilhões arrecadados nos dez
primeiros meses do ano. Enquanto isso, a arrecadação
nacional crescia apenas 4% no mesmo período.
E é importante destacar que o aumento da receita tributária do Estado não foi obtida às custas de um aumen·
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to da pressão fiscal sobre as pequenas e médias empresas. Ao contrário, essas empresas foram mesmo beneficiadas, através do aumento do prazo para recolhimento
do tributo e da anistia de déficits fiscais, por exemplo.
Igualmente beneficiadas foram os municípios carentes
do interior, quc passaram a receber uma parcela justa
dos 25% do ICM que o Estado lhes repassa. Anteriormente, o ICM era repassado tendo com critério apenas o
ITBI, o que resultava num tratamento desfavorável para
os municípios carentes e um tratamento privilegiado
para as grandes cidades e as regiões balneárias, onde há
maior valorização da terra. Com a promulgação da Lei
n" 713, de 26-12-83. um novo critério foi estabelecido
tendo como base o ITBI, o tamanho da população, a extensão territorial do município e uma parcela fixa para
todos. Esta legislação significou um aumento real de até
200%. como foi o caso de Trajano de Moraes.
O aumcnto da receita é resultado da política de combate aos grandes sonegadores. No mês de outubro, por
exemplo, a Secretaria da Fazenda aplicou multas de Cr$
18 bilhões em seis grandes empresas, entre elas a Dow
Quimica, Sidncy Ross, Estaleiros MacLaren e General
Electric.
Este fato dá bem a medida da orientação e dos compromissos da atual administração do Rio de Janeiro. O
fato de não estarmos comprometidos com os grandes
grupos empresariais, nacionais ou internacionais
constituiu-se em fator primordial para o sucesso da política de saneamento financeiro. A força do Governo não
provém dos grandes grupos econômicos, mas, sim, da
participação da população em torno da atuação das autoridades públicas. E esta participação é uma constante
em todos os problemas atacados pelos órgãos governamentais.
Mas o saneamento das finanças estaduais, embora indispensável, é apenas uma pré-condição para que o Go·
verno Estadual possa exercer em toda a sua amplitude o
papel que lhe cabe. E o papel a ser desempenhado pelo
Governo Brizola encontra-se cristalinamente definido no
Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro para o período de 1984 a 1987:
"A proposta do Governo Popular e Democrático
do Estado do Rio de Janeiro é de mobilizar oS mecanismos à sua disposição no sentido de atender às
necessidades básicas da população trabalhadora em
termos de educação, saúde, habitação, saneamento
e transporte coletivo, procurando reverter o quadro
de carências cristalizado nos últimos anos."
Eis aí o verdadeiro e instigante desafio do Governo
Leonel Brizola: fazer reverter a dinâmica do processo de
desenvolvimento adotado nas últimas décadas, no que
diz respeito à marginalização política e social da população trabalhadora e das comunidades mais pobres e carentes. A melhoria da qualidade e a ampliação dos serviços públicos, especialmente a educação, tem como objctivo começar a resgatar a imensa dívida social que a sociedade tem para com os seus segmentos mais carentes.
E, ao mesmo tempo, potencializa o exercício efetivo dos
direitos de todos os cidadãos, especialmente daqueles
mais pobres e humildes.
Ao assumir esta posição, o Governo do Rio de Janeiro
patenteia a orientação socialista do Partido Democrático
Trabalhista, pois, se é verdade que proporcionar os serviços públicos básicos - educação, saúde, água, luz,
moradia, transporte - a toda a população, especialmente à trabalhadora, não significa ainda o estabelecimento
de uma sociedade socialista, é igualmente vcrdadeiro que
estes setores são os mais propícios para a implantação de
medidas neste sentido. E é neste sentido que o Governo
do Rio de Janeiro mobiliza todos os instrumentos à sua
disposição. E, a nível estadual, é o máximo que pode ser
implementado.
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Para começar a desenvolver este programa, a primeira
medida foi o estabelecimento de umalconduta democrática por parte dos órgãos e autoridades públicas. As portas de todos os órgãos do Governo foram franqueadas à
toda a população fluminense, pois a participação desta é
condição essencial para atingirmos os objetivos estabelecidos. Somente povo e Governo atuando juntos e conscientes são capazes de enfrentar os complexos problemas
que temos de enfrentar.
- A mudança de conduta do Governo começou pela fixação de uma polltica de efetivo respeito aos direitos humanos dos cidadãos. A arbitrariedade e a impunidade
das autoridades não são mais admitidas. Não se invadem
mais os barracos da população favelada. Não há mais
prisão sem flagrante delito. Todos os setores da sociedade podem se manifestar livremente. As greves e manifestações politicas são tratadas democraticamente,
respeitando-se os legitimas direitos dos trabalhadores.
As violências sóbre os posseiros são coibidas. Podemos
dizer que o atual Governo do Estado estabeleceu um elevado nível de liberdade esegurança para a população.
.' Os dois grandes fundamentos da a,tuação do Governo
são a democracia e a justiça social. E é com base nesses
princípios que, desde os primeiros dias, a administração
Brizola tem trabalhado incansavelmente para equacionar e resolver os graves problemas encontrados. E a
adoção prática destes dois princípios não é casual: Socialismo e Democracia são os dois pontos fundamentais da
ação politica do PDT.
O primeiro grande compromisso assumido pelo Governo Brizola foi com a educação,. "Nenbuma ,criança
fora das escolas" é uma palavra de ordem presénte .em
quase todas as medidas que vêm sendo tomadas. /If. cíducação é a prioridade máxima de nosso Governo, a tarefa
mais urgepte. Educação pública e' gratuita para' toda a
populàQãó:é questão de honra para n6s.
A situação encontrada no setor' educacional era dramática. Dos mais de cinco mil estabelecimentos escolares
da rede oficial de ensino, cerca de 75% necessitavam de
reformas, pois não apresentavam as adequadas condições de conforto e segurança. H~via um déficit de 700
mil vagas nas escolas públicas ec ~Iém disso, 250 mil vagas eram mantidas artificialmente· através da instituição
do 3' turno. A merenda escolar' era insatisfatória, tanto
em qualidade quanto em quantidade. O que realmente
prosperava, cr;\m as escolas da marginalidade.
A primeira "medida de grandc repercussão nesta área
foi tomada logo nos primeiros mel;es de governo. A desativação da Companhia Central de Abastecimento, a COCEA, pôs fim a uma situação abusiva e inadmissível. A
empresa, que detinha o monopólio para o abastecimento
da rede de ensino com gêneros alimentlcios para as merendas escolares, notabilizara-se como o maior centro de
corrupção do Estado. Os produtos adqniridos eram de
qualidade duvidosa, na grande maioria enlatados, e
comprados a preços muitas vezes superior àqueles en·
contrados no mercado. A decisão corajosa e definitiva
que foi tomada deixava claro que o Governo que se instalava vinha com uma decisão política tomada e uma firme determinação de atingir os seus objetivos. Mostrava
que não há cumplicidade dos atuais governantes. Somente o não-comprometimento com os antigos poderosos, mas sim com as populações trabalhadoras, possibilitou que uma medida desta envergadura fosse tomada.
Extinta a COCEA, a aquisição de gêneros alimentícios
para a merenda escolar foi descentralizada, transferindose aos diretores das cinco mil escolas do Estado a responsabilidade pela regularidade e qualidade da merenda escolar de seus alunos. Com a descentralização das compras, que eliminou os grandes intermediários, tornou-se
regra a aquisição de gêneros alimentícios frescos e saudá·
veis, melhorando substancialmente a qualidade da merenda. E os resultados vieram rapidamente. De acordo
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com a pesquisa do Instituto de Nutrição Annes Dias,
cerca de 25% dos alunos com deficiência de peso conseguiram recuperar-se em 1983. Igualmente beneficiados
foram os pequenos produtores, pois, na medida em que
se eliminou os grandes intermediários, abriu-se um novo
mercado para o escoamento de sua produção, já que as
compras hoje são disseminadas For todo o Estado. Os
benefícios, portanto, foram geraIs. Mais de um milhão e
setecentas mil crianças passara1]1 a dispor de alimentos
frcseos c saudáveis, os pequeno~ e médios comerciantes
ganharam novo mercado e os 4iretores passaram a ter
controle direto sobre a qualidade da merenda escolar.
Como medida complementar, o Governo instituiu O
programa, "Leite das Crianças"., Em contrapartida à arrecadação do ICM o Governo comprometeu-se a comprar parte da produção de leite. O programa iniciou em
maio com o fornecimento diário de 50 mil litros de leite
tipQ "B", que s6 os ricos tomavam, às crianças, passan·
do para 70 mil litros em agosto, e já se pretende aumentar para 100 mil litros em 1985, quando cerca de 400 mil
crianças serão beneficiadas"
Em julho de 1983, durante as férias escolares, foi iniciado o programa, "Mãos à Obra nas Escola~", com o
objetivo de reformar 75% das cinco mil escolas,do,Estado, e ampliar cerca de 35% delas. Um ano após, tinham
sido reformadas, total ou parcialmente, 537 escolas em
58 municípios do Estado. E a campanha prossegue em
ritmo acelerado.
Da mesma forma, o mobiliário escolar está sendo restaurado ou substituído, destacando·se aí a participação
da Fundação Santa Cabrini, que emprega a mão-de-obra.
de presidiários.
O fator fundamental para, o sucesso da campanha
"Mãos à Obra nas Escolas" é a atuação conjunta do Governo, da comunidade e da iryiciativa privada.
Ao iniciar o ano letivo de i 984, o Governo nomeou
7.648 concursados, além de convocar milhares de outros
professores para regressarem às suas funções nas salas de
aulas, o que possibilitou que a rede oficial de ensino pudesse dispor de mais de 15 mil novos professores em sala
de aula. Isto levou a que o Governo pudesse oferecer
mais de 358 mil vagas nas escolas, que foram prontamente preenchidas em sua quase totalidade. Ao mesmo tempo, o professorado foi contemplado com aumentos substanciais em seus vencimentos, tendo recebido, de agosto
de 1983 a agosto de 1984, um aumento de 273%, acima,
portanto, do INPC, que foi de 190% no períod\>o E para
o ano letivo dê 1985 o Governo já está preparando concurso para a contratação de aproximadamente mais 7
mil professores.
Várias outras medidas foram e continuam sendo tomadas, como por exemplo o transporte gratuito para as
crianças, a distribuição também gratuita de material escolar, a eliminação do livro' didático descartável e da
obrigatoriedade do uso de uniforme, e outras.
Todo este e.qforço veio desaguar no Programa Especial
de Educação, que prevê até o mês de março de 1985 a
construção de 150 escolas suplementares, 150 Casas da
Criança e 60 Centros Integrados de Educação Pública.
Para atingir essa meta foi montada e encontra-se funcionando a plena capacidade Jma. "Fábrica de Escolas",
que tem possibilidade de produzir - com base na tecnologia de argamassa armada - diariamente duas novas
escolas. E todas essas unidades escolares serão implantadas nas áreas mais carentes do Estado.
Os Centros Integrados de Educação Pública, projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, irão dar continuidade ao grande avanço dado pela Passarela do Samba,
onde em 1985 o número de alunos poderá chegar a 10
mil. Os novos Centros Integrados terão capacidade para
1.000 alunos e uma área de 3,200 metros. Nestas escolas
as crianças permanecerão o dia inteiro e terão 3 refeições.

Quarta·feira 5

16065

Novamente é necessário destacar que este imenso programa de educação está se tornando realidade devido à
firme decisão política do Gbverno. Não há comprometimento com os grupos c classes dominantes. Não há cumplicidade com os tubarões da intermediação comercial.
Não há compromisso com ds aproveitadores do livro didático descartável. Existe, sim, o firme propósito assumido com as populações care~tes. Povo e Governo juntos
resgatando o verdadeiro sentido da cidadania.
Outro grande desafio assumido pelo Governo Brizola
é o que diz respeito à posse da terra, urbana ou rural. E
aqui, remoção é uma palavra que não existe em nosso dicionário.
Para tratar da questão da ocupação do solo urbano, o
Governo criou o programa "Cada Família um Lote",
que já distribuiu mais de vinte mil títulos de propriedade
de lotes e moradias às populações carentes, beneficiando
centenas de milhares de pessoas. Liberou, também, o
"habitc-se" para 18.324 famílias em todo o Estado, o
que permite a esses moradores pleitearem os serviços básicos de saneamento, luz etc.
Mas a ação do Governo não se limita apenas a conceder títulos de propriedade. É prioridade do Governo a
implantação nas zonas mais carentes do Estado de todos
os serviços básicos: água, esgotamento sanitário, recolhimento de lixo, eletricidade.
Para isso, foram criados programas como o PROFA·
CE, destinado a prover as favelas de esgoto sanitário básico e abastecimento de água, procurando soluções de
menor custo e de acordo com as características locais.
Preliminarmente, já foram atendidas cerca de 30 comunidades, com benefícios diretos para 150 mil pessoas.
Foram feitas 26.820 ligações de água e 28.570 de esgoto.
Está sendo desenvolvido, no mesmo sentido, o projeto
de urbanização comunitária, em mutirão, que irá sanear
45 favelas. As obras em rcgime de mutirão terão seu custo reduzido em 60% em relação àquele realizado pela en
genharia convencional.
Com o objetivo de fornecer luz às populações carentes, foi implantado o programa "Uma Luz na Escuridão", quejá efetuou mais de 15 mil ligações, O progra·
ma financia as instalações externas e internas dc moradias em 60 meses, com o pagamento de uma prestação
meramente simbólica. Ao lado deste programa, existe o
de eletrificação rural. Aliás, todos os programas
estendem-se aos municípios do interior do Estado.
Destaque especial merece o projeto de urbanização
das favelas dos morros do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, Estas 'favelas foram escolhidas como modelo da
concepção de urbanizar tais aglomerados e transformálos em bairros populares. Constam desse projeto obras
de saneamento, distribuição de títulos de propriedaM
dos lotes, financiamento de material de construção, a
instalação de um plano inclinado para transporte dos
moradores, a construção de uma estrada de acesso ao
Centro Educacional de Ipanema, o Brizolão, e a construção de um bloco com 24 apartamentos para os mora·
dores que forem desabrigados. A construção deste bloco
inicia-se este mês; o acesso em plano inclinado, em fevereiro próximo; os títulos de propriedade serão entreques
até março, as obras de saneamento estão concluídas em
50%; o Centro de Educação está com suas estruturas sendo restauradas. Como podemos ver, brevemente as 3 favelas transformar-se-ão em bairros populares. E esta
política será estendida, dentro das possibilidades financeiras do Estado, às outras favelas.
Agora em novembro, o Governo está iniciando as
obras de saneamento das Baixadas Fluminense e de Jacarepaguá - Barra da tijuca, obra que irá beneficiar 2,5
milhões de pessoas. Está prevista para ser realizada em 4
anos, com um custo total de 37,5 milhões de ORTN.
Vale a pena, ainda, mencionar a redefinição política
que o Governo realizou no setor de transportes. Era ur-
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gente rever a política que sempre beneficiou o transporte
individual em detrimento do coletivo. São oito mil óni'bus, distribuídos sem muito critério pelas regiões, transportando diariamente 8 milhões de pessoas. Mudar essa
·situação é uma responsabilidade que o Governo do Rio
,já a~sumiu, e está decididamente engajado no projeto de
dotar a região metropolitana de uma rede integrada de
'transportes. As primeiras medidas neste sentido já foram
:tomadas: a ligação NORTE-SUL, via Túnel Rebouças,
beneficiando mais de 50 mil pessoas que dispõem agora
:de ônibus mais rápidos - uma economia de quase I,
:hora por viagem -, mais baratos e confortáveis. E, em
julho de 1985, começará a funcIonar o metrô de superfí'cie. Serão 100 ônibus ~rticulados, trafegando em canaletas, que atenderão a 12 mil passageiros por hora numa só'
'direção. A prioridade'absoluta ao transporte coletivo é a
'posição do Governo do Rio.
I
Muito ainda teria para falar sobre as realizações da
;administração Leonel Brizola, mas o que já foi exposto é
,suficiente para colocar claramente o nosso posiciona'menta e quais os rumos de nossas ações diante dos graves c complexos problemas que se abatem sobre a maio:ria da população brasileira.
A ação concreta do Governador Leonel Brizola na adI ministração do Estado do Rio de Janeiro demonstra, de
,forma inequívoca e ioquestionável que nós, do Partido
Democrático Trabalhista, não estamos presos aos inteI resses dos grupos e classes dominante, não nos prendem
'interesses estabelecidos. Não estamos comprometidos
I com o grande capitir, nacional ou internacional. Nossa
, ação não está presa aós interesses dos tubarões do ensino
, particular, não está presa aos interesses de proprietários
de empresas de ônibus, não está presa aos interesses dos
corruptos c usurpadores, não está presa aos interesses
, dos grandes empresários. Nossas realizações não são feitas para privilegiar uma minoria de ricos em detrimento

· dos legítimos interesses das população trabalhadora e
'das comunidades carente.
Os rcais compromissos que temos são exclusivamente
•com os trabalhadores e as comunidades carentes, com a
Democracia e com O Socialismo.
Não é outro o motivo pelo qual interesses poderosos
;se voltam contra nós. Somos caluniados, sofremos cam:panhas infames. Mas isto não nos abala. Temos uma firme decisão política, uma inabalável determinação na
consecução de nossos objetivos, um propósito inquebrantável de realizar as mudanças que a maioria da
sociedade deseja.
A nossa prática política é distinta daquela tradicional.
Os nossos compromjssos eleitorais transformam-se em
diretrizes programáticas do Governo, e essas diretrizes
são persistentemente observadas na atuação conjunta e
consciente do Povo e do Governo.
Os Líderes do PDT, PMDB, PTB e PT, signatários do
presente, sensibilizados pela justa preocupação demonstrada pelo corpo de funcionários do Banco do Brasil, declaram publicamente a sua oposição às intenções de se
implementar uma Reforma Bancária, antes que assuma
o seu mandato, o próximo Presidente da República.
Declaram, ainda, que uma medida dessa magnitude,
que procura atingir, de forma irreversível, esse eficiente
instrumento de governo e orgulho da nação brasileira,
que é o Banco do Brasil, responsável em grande parte
pelo progresso deste país, não poderá ser tomada ao arrepio do Poder Legislativo, agora que suas atividades do
ano de 1984 se encerram.
Por isso, apelam às autoridades da área econômica, e
especialmente ao Exm. Sr. Presidente da República, para
que a anunciada reforma não venha a ser decidida através de decreto-lei, mas seja ela precedida de ampla discussão da sociedade, e definida pelos seus legítimos re..
presentantes no Congresso Nacional. Brandio Monteiro,
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Líder do PDT - Freitas Nobre, Líder do PMDB - Celso Peçanha, Líder do PTB - Airton Soares, Líder do
PT.
Brizola propõe
100% de aumento
Rio - o rcajustamcnto da base de 100 por cento do
INPC -Indice Nacional de Preços ao Consumidor - é,
a grande novidade da proposta de aumento do funcionalismo estadual fluminense, encaminhada à Assembléia
Legislativa pelo governador Leonel Brizola. Além disso,
fica mantido, em caráter permanente, o reajustamento
semestral nos mcses de janeiro e julho de cada ano, sendo que em janeiro próximo, Brizola disse que o índice
poderá ser de 70 por cento. O Rio de Janeiro é o primeiro estado a adotar a medida instituindo, dessa forma, o
salário móvel para todos os funcionários estaduais civis e
militares, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
As categorias que não tinbam recebido reajuste no segundo trimestre do ano, perceberão, a título de reposição, a partir de janeiro, adicionais de 20 por cento,
como é o caso da Polftica Civil, e de 25 por cento, col1)o
no caso da Polfcia Militar, de Corpo de Bombeiros e da
Magistratura. Através da mensagem e do projeto de aumento será também concedida a paridade aos aposentados da Pollcia Civil, corrigindo-se, assim, o que o Governo considera uma injustiça.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, processa-se na Procuradoria Geral da República um dos mais bizarros acontecimentos de nossa singular vida pública: realiza-se plebiscito para que os procuradores digam se são, ou não,
favoráveis ao Decreto-lei n. 2.159/84.
Lerei, por amor à exatidão, c telcx circular n.
1.953/84, de 19 de' novembro de 1984, do ProcuradorGeral da República:
"Com vistas prestar informação segura e incontroversa à todas as lideranças parlamentarcs no
Congrcsso Nacional vg recomendo consultar individualmente todos procuradores da República lotados nessa regional fim saber quantos são favoráveis
c quantos são contrários aprovação Decreto-lei
2.159/84 que transformou em cargos da carreira do
ministério público da união antigos cargos em comissão subprocurador-geral pt antecipadamente esclareço qualquer que seja resultado consulta mesmo
será levado conhecimento aquelas lideranças pt
Dada urgência matéria vg peço máxima brevidade
consulta e resposta pt Recomendo outrossim seja.
dada cópia deste telex para todos colegas consultados pt Saudações cordiais pt Inocêncio Martires
Coelho Procurador-Geral 'República."
Surpreendente inic!ath:a, que talvez não fosse adotada
no mais liberal e democrático país do mundo ocidental,
discutirem servidores públicos, nessa estrita condição,
ato do Presidente da República, vigente desde a sua
publicação, em seu aspecto de mérito.
O foro próprio para tais discussões, onde não é posto
em xeque o dever disciplinar, é a associação de classe dos
procuradores.
Sobre a validade do Decreto-lei, a respeito de sua
, Constitucionalidade, poderiam, como poderão, dar pa. recer em processos que lhes sejam submetidos, o que não
é o mesmo que discutir-lhe a favorabilidade.
Sinto. Srs. Deputados, responsável pelo inédito acontecimento, que, mesmo em nosso País, não tem precedentes.
É que, Srs. Deputados, pronunciei candente discurso,
denunciando o Decreto-lei em tela como realização de
autêntico inventário, que efetivava a cúpula do Minis. tério Público da União c que tinha como legatário maior
o Sr. Inocêncio Mártircs Coelho.
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O discurso foi pronunciado no dia 3 de outubro de
1984, e publicado no "Diário do Congresso" de 10 de
outubro.
.
Desses aspectos cuidei especialmente por suas relevantes conseqüências politicas: por que os homens do poder,
os quc são responsáveis por tantos processos contra os
que excrccram o direito de crítica ao regimc, e tanto se
omitiram em perseguir os corruptos, por que, Srs. Deputados, por que só agora pretendem encastelar-se na efetividade? A resposta é evidente ejá a dei no discurso anterior. A eles, interessa porque significa a perpetuação no
poder, na cúpula de uma das nossas mais importantes
instituições, c aos que temem o Código Penal, os que cometeram crimes contra o patrimônio público e perpetraram outros ilícitos, porque tal situação lhes assegurará a
definitiva impunidade.
Não descurei, todavia, dos aspectos jurídieos do
Decreto-lei em pauta.
Demonstrei que ele fere o princípio da reserva legal ao
instituir forma e condições de provimento dos cargos
que somente podia criar. Deixei claro que dera competência para afcrição do mérito em promoção a um órgão
que não tem existência jurídica, o Conselho Superior do
Ministério Público, porque criado por mero decreto presidcncial, onde só a lei poderia dispôr. Mostrei que a republicação do Decreto-lei, a pretexto de anterior incorreção, mudou substancialmente o critério de promoção,
de modo a adequar-sc à situação do Procurador-Geral,
constituindo autêntica fraude legislativa.
Darei agora as razões do estranho plebiscito: quis S.
Excclência o Procurador Geral dI! República responder
meu discurso, e o fez através do Deputado Joacy! Pereira, do PDS.
Justiça se faça ao vibrante colega situacionista: não se
houvc ele com qualquer cntusiasmo na ingrata tarefa.
Limitou-se a tecer encômios aos dotes culturais e intelectuais do Procurador-Geral c a afirmar que o Decretolei 2.159/84 realizara sentida aspiração da categoria.
Os dotes intelectuais do Sr. Inocéncio Mártires Coelho
não foram objeto de minha oração c, se existente, só tornam patente a consciéncia que tem da ilicitude dos atos
que praticou.
Não lhe aproveitam, como se vê, mas agravam-lhe a
situação.
Quanto a ter realizado aspiração da classe, isso é inverdade digna da maior repulsa.
De comunicação feita a esta liderança pela Associação
Nacional dos Procuradores da República, tomo conhecimento de que a Assembléia Geral da categoria, reunida
em Brasília no dia 31 de agosto, data em que era publicado do Decreto-lei 2.159/84, decidiu por repudiá-lo e pleitear sua invalidação.
Esse fato não podia ser ignorado por S. Excelência,
quando encaminhou os elementos de que se valeu o Deputado Joaeyl Pereira para defender-lhe a iniciativa.
O que S. Ex' ignorava é que a Associação dos Procuradores da República formalizaria, a instância de seus
associados, comunicação aos lfderes no Congresso, do
que tinha sido decidido na Assembléia Geral.
Assim pilhado, resolveu submeter, maniqueisticamente o problema aos procuradores, exigindo resposta individual.
Problema com multiplos aspectos é submetido unicamente sob o da "favorabilidade". E a validade?
No mínimo S. Ex' pretende demonstrar que a classe é
leviana e inconseqüente, sendo capaz de contradizer-se
com o que a respeito decidiu recentemente, de modo inequívoco, no foro próprio, e sem que haja qualquer fato
novo a justificar a consulta.
Para isso conta certamente com o receio que poderá
inspirar o fato de ser detentor de delegação presidencial
para remoções ex-officio de Procuradoresda República,
por conveniência de serviço Oficial de 16 de julho de
1981 l. Ou talvez com o fato de procuradores recentemente nomeados não terem cumprido o estágio probatório, estando expostos demais por sua instabilidade.
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Assim, antecipo-me ao resultado da consulta para dizer a S. Ex' que seu gesto democrático para nós tem o
significado de desrespeito à classe dos procuradores, que
é mais uma atitude arbitrária e irrefletida que assume e
soma a seu currículo particularmente rico de atos quc
tais.
Espero não ter quc volta ao assunto. Está em tempo de
pormos p;. de cat sobre ele e, principalmente, sobre o
Decreto-lei que O ensejou.
Esse assunto só nos interessou na medida em que exigia fosse esclarecido para efeito de rejeição do Decretolei 2.159/84.
O Sr. Inocêncio Mártires Coelho terá no ocaso próximo de sua vida pública, de nossa parte, o respeito que
não nos soube ter, ao processar-me perante o Supremo
Tribunal Federal. Processo que, a rigor têenico, não chegou a existir, repudiado que foi pela mais alta instância
judiciária do País.

o SR. PRESIDENTE (Osmar Leitão) - Concedo a
palavra ao Sr. Edison Lobão, na qualidade de Líder do
PDS.
o SR. EDISON LOBÃO (PDS - MA. Como Líder
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em cadeia nacional de rádio c televisão o
Presidente João figueiredo vem fazendo uma série de
pronunciamentos da mais expressiva significação sócioeconômica, mostrando os êxitos da Revolução durante
estes 20 anos, particularmente em sua gestão governamental. E em linguagem objetiva e direta, o Chefe da
Nação dirige-se aos diferentes segmentos da sociedade
brasileira para demonstrar, com nitidez, que transformou o seu período presidencial num mandato de luta e
operosidade.
Presidente da abertura, Presidente da democracia,
Presidente da anistia, Presidente que assegurou eleições
livres, grandioso e nobre foi o esforço do General João
Figueiredo numa luta contínua e pertinaz que lhe deu dimensão de grande estadista da vida republicana de nosso
País.
Por muitas vezes ouvi neste plenário as injustiças prolatadas por adversários do Governo. Diversos foram
aqueles que, desconhecendo o extraordináro elenco de
realizações da atual gestão da República, desfecharam
sobre a pessoa do Chefe da Nação as mais dramáticas inerepações de imobilismo. Estes cometiam o pecado da
ignorância aliado ao da imprudência. Outros, informados de tudo, ainda assim dispararam contra o Governo
as flexas envenenadas de seu estoque de frustrações e má
vontade. Destes era ainda maior o pecado, porque conscientes da infâmia que faziam derramar pelas bordas
deste plenário.
Mas, agora, encaminha-se para o seu termo o mandato presidencial da República, sendo esta a última sessão
jo ano. Por isso resolvi deixar registrado nos Anais do
Parlam~nto pelo menos parte desse imenso acervo de
obras com as quais a Revolução, e, em particular o atual
Governo, retirou o Brasil da posição de uma país meramente artesanal para situá-lo na condição de uma poderosa, respeitada e invejada nação.
Daí por que não desejo aprofundar-me no exame do
momento polftico brasileiro. Ficarei adstrito aos aspectos da administração e aos atos de Governo.
Executando amplo e complexo plano governamental,
e correndo toda a Nação para seguir de perto do desdobramento de suas realizações, o Presidente Figueiredo, em quase seis anos de mandanto, garantiu a complementação de uma nova imagem ao mapa da economia
brasileira. E mesmo diante dos graves percalços de uma
crise originária do plano internacional, S. Ex' deixa uma
acervo de obras gigantescas que orgulhará e honrará as
gerações futuras.
Aí está visível o que fez o Presidente no âmbito social,
abrindo, em dimensão mais ampla, o acesso de todos os
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contingcntes demográficos, fossem quais tossem as camadas, assegurando os benefícios de natureza empregatícia, habitacional, educacional, alimentícia e médicoassistencial.
No âmbito econômico, rcvitalizou a estrutura interna,
sobretudo em áreas extremamente frágeis, que apresentam séria depcndência ao exterior.
A estratégia de desenvolvimento seguida pelo governo
Figueiredo buscou, tanto quanto possível, a geração máxima de oportunidades de emprego para a população
brasileira e, simultaneamente, a promoção de jl!stiça social no País.
Muito cedo, com efeito, mobilizaram-se os instrumentos de política econômica necessários à manutenção do'
crescimento econômico em bases razoáveis e de forma
compatível com as condições externas que se vislumbr~
vam no início de 1979. Sobrevieram, infelizmente, choques externos de magnitude apreciável, ou seja, os devidos à crise do petróleo, com a qual os preços do barril se
elevaram de dois para trinta dólares, e à taxa de juros internacional. o que exigiu o governo uma revisão da estratégia originalmente perseguida.
Outro grande embaraço foi a crise de liquidez no mercado financeiro internacional que se iniciou por volta de
1981. Desde então, temos atravessado dificuldades sem
precedentes na história recente do nosso País, especialmente para aqueles segmentos da sociedade mais atingidos pela redução de demanda generalizada.
Apesar disso, o Governo conseguiu manter incólumes,
nesse período, as prioridades básicas anteriormente definidas, como a seleção das atividades de agricultura, ener·
gia e exportação, veiculo único para solucionar eventualmente o problema cenlral de dependência externa do
nosso crescimento. Nesse campo, os resultados obtidos
são aprcciáveis, bastando lembrar o fato de que 60% da
energia hoje consumida no país são de origem interna,
em constraste com a participação de 16% observada em

1979.
Por outro lado, merece destaque a rapidez com que o
Governo conseguiu reconduzir o País à trilha do crescimento económico sadio. Depois dos superávits no balanço comercial observados nos anos de 1981 e 1982, tivemos o expressivo saldo positivo dc US 6,5 bilhões em
1983, e, agora, a quase confirmada ascensão espetacular
desse saldo para US 12,6 bilhões em 1984. Paralelamentc, o dêficit global da conta-corrente, que alcançara uma
cifra muito alta, pelos padrões históricos, em 1982 (US
14,8 bilhões), deverá encerrar o ano praticamente zerado.
Mais importante ainda que os resultados favoráveis
do lado das contas externas é a constatação de que os
três anos difíceis do quadro recessivo (1981, 1982 e
1983), ao contrário do que muitos profetizaram, não se
deverão repetir neste ano que se encerra, c muito menos
no futuro próximo. Com efeito, estima-se um crescimento industrial da ordem de 7% neste ano (para um PIB total crescendo 5%), o que contrasta marcadamente com as
taxas negativas de 1981 e 1983 (- 5,5% c - 6,8%) e a
praticamente nula de 1982.
O acerto das contas externas se deu simultaneamente
com a recuperação do crescimento industrial, o que é in·
dicativo de dois fatos hoje concretos: primeiro, que o se.
tor exportador respondeu significativamente às políticas
e incentivos governamentais, liderando uma retomada
do crescimento econômico compatível com a escassez de
divisas existcntes. E segundo, que as pressões que normalmente adviriam do lado das importações já não se fazem sentir, haja vista ter-se completado o processo de
transformação estrutural que foi iniciado com destaque
para o setor petrôleo.
Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Hélic
Duque.
O' Sr. Hélio Duque - Deputado Edison Lobão, sabe
V. Ex' que, mantendo nesta Casa uma posição de coerência, não sou daqueles que negue realidades. Há pon·
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tos extremamentc positivos, inclusive, ao longo do Governo do Presidente Joào Figueiredo. A modernização
de muitos setores de vida econômica brasileira ê indiscutível. V. Ex' disse muito bem: quando S. Ex' assumiu a
presidência da República a produção de Petrôleo era de
165 mil barris, hoje estamos com uma produção acima
de 500 mil barris; os índices de telecomunicações e o próprio processo energético, em termos de hidrelétrica, dentre tantos outros pontos, são fatos que ninguém de bom
senso pode regar, neste País. Contudo, gostaria de dizer
a V. Ex' que, infelizmente, S. Ex', o Presideote da Re·
pública, somente com a sua primeira equipe econômica e
não digo isso, agora, em função de quadros conjunturais
momentâneos da vida brasilcira, mas há cerca de dois ou
três anos - destacava um nível de estratégia econômica
quc. seguramente, alêm de atingir estes'quadros quantificáveis, tambêm atingiria um índice de crescimento mais
racional, sem atingir esta taxa de inflação de 230% sem a
dívida externa chegar ao nível que chegou, sem o dólar,
que custava 23 cruzeiros quando o Presidente Figueiredo
assumiu a Presidência da República, estar custando o
que custa hoje, perto de 2.900 cruzeiros, sem a ORTN,
que era de 350 cruzeiros, estar a mais de 22 mil cruzeiros,
como está hoje, sem a gasolina, que custava 9 cruzeiros e
60 centavos estar em torno de 1.300 cruzeiros. São fatos,
que, obviamente, eu gostaria de trazer ao conhecimento
de V. Ex' A primeira grande crítica feita à política econômica do Presidente Figueiredo foi graças a uma transformação brutal, no instante em que a sua equipe econômica, tendo à frente os Srs. Mário Henrique Simonsen e
Carlos Richbieter, defendiam a necessidade de pisar no
acelerador, diante desses quadros, que V. Ex' coloca
muito bem, da conjuntura externa a nível energético, do
primeiro e, sobretudo do segundo choque do petróleo,
do aspecto do endividamento que veio nos afetar em termos de taxas de juros internacionais. Estou concluindo o
meu aparte, que, reconheço, está um pouco longo. Também trago, apesar da modéstia da minha voz, alguns dados que comprovam que V. Ex' tem muita razão. Por
exemplo: de 1944 a 1976, o máximo de taxa de juros que
o Brasil pagou foi 6.75%. Nos anos de 1980/81, chegamos a pagar até 2I ,5% de juros. Obviamente o Governo
brasileiro teve que se submeter a essa ação vilipendiadora, impositiva da comunidade financeira internacional.
V. Ex' haverá de convir em que, se não tivéssemos nos
empenhado, a partir do mês de agosto - precisamente
16 de agosto de 1979 - quando houve a substituição do
Ministério do Planejamento e uma nova estratégia de
crescimento acelerado no instante em que se deveria conter exatamente a um nível de crescimento mais modesto,
talvez o Governo do Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, que agora chega ao seu final, pudesse ter
fornecido, não só esses êxitos aqui reconhecidos, mas
também aqueles relativos ao setor social, ao setor de emprego, sem recessão, apesar do quadro externo de recessão global. Se o Brasil tivesse trilhado aquele caminho
que foi a sua primeira opção, no início do seu Governo,
talvez não tivéssemos pago, por exemplo, esse alto preço
do drama social, do desemprego, da recessão, da inflação. E veja V. Ex' que o Brasil é um país modernizado
em termos, por exemplo, de tecnologia espacial, de telecomunicações. Digo, sem nenhuma satisfação, que li, no
final de semana, relatôrio da FAO que demonstra que
80% da população brasileira sofreu hoje, de subnutrição.
Obviamente, olhamos o Brasil daqui para a frente, e é
dever de todos nós lutarmos para, ao lado dessas conquistas até agora obtidas, também dar alta prioridade ao
plano social, que, a meu juízo, no Governo do Exm. Sr.
Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo. - talvez não pelo pensar de S. Ex', mas pela existência de
uma tecnoburocracia arrogante e insensivel às questões
sociais - não mereceu o nível de prioridade absoluta.
Peço desculpas pelo alongamento do meu aparte.
O SR. EDISON LOBÃO - Deputado Hélio Duque,
é semnre um motivo de alegria debater com V. Ex', pela
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sua inteligência, pelo seu talento e pela maneira cortês
com que se dirige aos seus adversários. Os elogios que V.
Ex' faz - e não só agora - aos Ministros Mário Henrique Simonsen e Karlos Rischbictcr eu os faço em dobro.
Ao tempo em que V. Ex' reconhece que Mário Henrique
Simonsen foi um grande Ministro, que tinha uma política acertada no Governo Figueiredo, tantos outros companheiros de V. Ex' o estigmatizaram desta tribuna, porque naquele instantc era - responsabilizado pela ele·
vação da inflação, de 12, 14%, deixada pelo Ministro de
então, Delfim Netto, para 48%. O Ministro Simonsen foi
aqui amaldiçoado e estigmatizado. Foi necessário que
deixasse o Governo, e com ele também o Sr. Karlos
Rischbieter, para que hoje não apenas V. Ex' - que o
elogiava no passado e continua a fazê-lo agora, num
exemplo digno de coerência, nesta Casa lamentavelmente raro - mas outros companheiros de V. Ex' reconhecessem os méritos extraordinários que sempre reconheci
em Mário Henrique Simonsen, hoje um dos assessores
do candidato da Oposição para efeito de elaborar seu
plano de governo, o que significa um bom início.
Trata-se de economista descoberto por Roberto Campos, por Castel10 Branco, por Ernesto Geisel - portanto, pela Revolução que sempre defendi e que V. Ex' quase sempre combateu. Mas quando V. Ex' declara que em
razão de um desvio de rota da política econômica a gasolina chegou aos preços que aí estão, eu diria a V. Ex' que
eles são, realmente, altos, mas não mais altos do que o
preço que alcançou em alguns países da Europa, de onde
cheguei há pouco. Os preços da gasolina na França são
mais altos do que no Brasil. Eu diria a V. Ex' que a inflação que temos, que é alta, não é mais alta do que a que
existe em tantos outros países do mundo. As dificuldades
que temos em razão do preço do dólar e das taxas de juros internacionais, que são também sérias, são menos
sérias, menos graves do que as enfrentadas por tantos
outros países do mundo. O que quer dizer que a política
econômica do Governo atual não está errada: está correta e tem produzido bons resultados. Como V. Ex's
acham quc chegarão ao Governo no próximo ano - e
nesta hipótese eu me sentaria deste lado e V. Ex's do
lado de cá - espero, no dia 4 de dezembro do próximo
ano, dizer a V. Ex': Deputado Hélio Duque, no dia 4 de
dezembro de 1984 a inflação brasileira, deploravelmente,
era de 215,220%. E hoje, a quanto ela chega? É a pergunta que vou fazer a V. Ex' dentro de um ano.
O Sr. Hélio Duque - V. Ex' me permite? Gostaria de
dizer que nessa caminhada em que todos nós estamos a
nos empenhar hoje neste País, o nosso desejo, de todos, é
ter, no próximo ano, o que não será de todo impossivel,
uma infiação abaixo de 200%. Sei que V. ElI:' também
sente o mesmo. Sei que V. Ex' deseja que diminua a inflação, porque nào estamos aqui torcendo contra o Pais.
Estamos ell:atamente torcendo a favor deste País, para
que ele se reencontre com seus fundamentos essenciais dc
vida, de dignidade, de desenvolvimento, de justiça social,
dc liberdade c de democracia. Sei que este é o pensar de
V. Ex' No discurso de V. Ex' há algo que, pela forma,
pela entonação de sua voz - sei que não teve este sentido, - pode parecer absurdo.. Mas no Diário do Congresso Nacional poderia sair o tell:to seco, e V. Ex', jornalista brilhante que é, poderia levar a imaginar-se que
está a torcer para que a nossa inflação se aproll:ime, por
exemplo, à inflação da Argentina, de 700%, ou da inflação de Israel, que já chega a quase 1.000%. Estive prólI:imo a Israel, exatamente há dez dias, e pude constatar
este fato. Este o segundo aparte que eu queria dar, dizendo a V. Ex' que encerro aqui.

o SR. EDISON LOBÃO - Quero tranqüilizar V.
Ex' dizendo que, muito ao contrário, desejo que a inflação do próximo ano seja igual àquela deixada por
Delfim Netto, quando assumiu Mário Simonsen, isto é,
de 12, 14, 15%. Esta é a inflação que eu desejo - e não
mencionei aqui nenhum outro algarismo. Disse apenas,
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desta tribuna, que se V. Ex's chegarem ao Governo, quero, no dia 4 de dezembro do próll:imo ano, perguntar:
como estamos hoje em matéria de inflação? Se estivermos muito abaill:o do índice atual, como desejo, darei a
minha mão à palmatória; se estivermos acima disso, verá
V. Ex' que lamentavelmente cometeu hojc um cquívoco.
O SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) - A Mesa
lembra ao nobre orador que seu tempo está esgotado.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, submetome às determinações de V. Ex', c pcço que me conceda
dois minutos para concluir o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Amaury MUller) - A Mesa
sempre foi condescendente e atenderá V. Ex'
O SR. EDISON LOBÃO - É precisamente com isto
que estou contando. Concluo, Sr. Presidente.
Cabe mencionar que a situação das contas externas é
de tal forma favorável, que o País poderá retomar o curso do desenvolvimento econômico auto-sustentado, sem
maiores restrições desse lado do processo. A conclusão
básica para 1985 é que, sob hipóteses razoáveis quanto
ao comportamento de variáveis fora de nosso controle, o
País não deverá precisar de recursos novos dos bancos
estrangeiros. So b essa premissa, está o Governo neste
momento negociando com os bancos credores um amplo
reesca[onamento da dívida que vence até o final da década, esperando-se, inclusive, uma redução apreciável das
taxas de risco (spreads) que incidem sobre a nossa dívida, como em outros casos bem sucedidos de renegociação (México, por exemplo).
Além disso, observc-se quc as necessidades de recursos
novos para os anos posteriores são de monta compatível
com o retorno à captação em bases voluntárias, conforme estimativas recentes dos órgãos competentes do Exe-
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usina de Itaipu. Trata-se de cota superior a setecentos
mil quilowatts, destinados à dinamização da indústria e
da agricultura do Centro-Sul. Mas outras etapas se suce·
derão, buscando a previsão final de doze milhões de quilowatts. E já agora, em novembro, o Chefe da Nação
presidiu a inauguração da hidrelétrica de Tucuruí, cuja
primeira etapa vai gerar quatro milhõcs de quilowatts
destinados ao Nordeste e ao Norte.
Esse impressionante índice dO' oferta dc encrgia, além
de ensejar um conjunto de atividades na área, resultará
no aproveitamento das potencialidades minerais da Serra dos Carajás, gerando mão-de-obra diversificada com
a ascensão da rendá "per capita" da população. E notese que, se houvesse alguma procrastinação nas obras de
Tucuruí, o Nordeste talvez viesse a agravar o seu modo
de vida.
De outra parte, a energia nuclear como uso pacífico
para o progres~o não sairá de nossas mctas, apesar do
seu alto cüsto,'isto por tratar-se de energia essencial ao
Brasil do fufuro.
Veja-se que o alumínio - anteriormente matéria importada - já vem sendo adquirido pelo mercado externo, gerando mais divisas para o Pais. E com a energia de
Tucuruí, aí estão a Albrás, a Alunorte e Alumar em alentado desenvolvimento.
Tamb!m a Petrobrás - por meio da Fosfértil, localizada em Uberaba, e'da Petromisa, localizada em Sergipe
- já supre o País com fertilizantes fosfatados, indispensáveis ao crescimento do parque de alimentos.
No ano em curso, já em seu início, a indústria petroquímica gerará um superávit de duzentos milhões de
dólares.
No âmbito dos transportcs, é neccssário considerar
que no ano 1979 dispúnhamos de um milhão, trezentos e
oitenta e quatro mil quilômetros.
No fim de 1983, havia um milhão quatrocentos mil

cutivo. Assim, do lado externo, o Governo Figueiredo

quilômetros de rodovias, e destes, mais de cem mil pavi-

dcverá deixar o terreno propício à retomada do crescimento econômico em bases sólidas, ficando inacabada
apenas a tarefa da desaceleração rápida do processo inflacionário, que ficará a cargo do futuro Governo.
No plano especifico dos direitos da cidadania, procurou cumprir a meta de fazer deste País uma democracia.
Voltando ao problema encrgético, convém notar que
há cinco anos, já no Governo Figueiredo, a taxa de con- .
sumo do País cra de um milhão de barris por dia, enquanto produzíamos somente cento e sessenta mil barris,
o que demonstra que o Brasil importava petróleo numa
estimativa superior a oitcnta por cento do nosso consumo. Criou-se, assim, virtual impasse, desde que seria impossível persistir na importação de petróleo nos mesmos
quantitativos. E sem esse tipo de energia o ilrasil ingressaria na faixa do perigo, sujeito a estagnar-se de uma
hora para outra.
Essa razão primordial levou o Governo Figueiredo a
optar, em caráter emergencial, pela conclusão dos programas hidrelétricos, além de intensificar a alternativa
da produção do álcool.
Acresce asseverar que no ano de 1979, o quadro de
nossa receita geral exportável fixava-se em quinze mio
lhões de dólares, sendo que, desta soma, dispôs-se o Brasil a desembolsar seis bilhões e setecentos milhões de
dólares para a importação de combustível.
As linhas aqui estabelecidas indicam a situação inquietante em que viveu a Nação, exigindo do Governo Figueiredo a mobilização de todos os mcios estratégicos,
de modo a eséaparmos da marginalização a que parecíamos condenados no campo cxterno, com o desdobramento imprevisível de uma crise interna capaz de abalar
o perfil brasileiro e arruinar a nossa paisagem social.
Abordando o aspecto da encrgia hidrelétrica, é oportuno sublinhar que em outubro último, junto com o Presidente do Paraguai, o Gcneral João Figueiredo participou da cerimônia de inauguração da scgunda etapa da

mcntados.
Tratando-sc de vasos comunicantcs, que promovem
meios de circulação de nossas riquezas, o governo Figueiredo não mediu sacrifícios no sentido de dar prioridade a esse setor, porque o importante era a verdadeira
integração nacional.
Os altos custos para implantação de ferrovias - que
superam os das rodovias -levaram o Presidente Figueiredo a fazer o que lhe foi possível, diante das escassas
disponibilidades orçamentárias.
Vé-se aí o exemplo da ferrovia que ligará à Serra dos
Carajás ao terminal marítimo de Ponta de Madeira, próximo a Sào Luís do Maranhão. A ferrovia em causa estará em pleno estágio operacional dentro em pouco, transportando, por ano, trinta c cinco milhões de toneladas de
ferro, sendo de considerar outros produtos dessa fértil
província mineral.
No que tange ao transporte marítimo mercante, dispúnhamos de uma frota de embarcações de reduzida dimensão. Mas, em 1978 já conquistávamos seis milhões
de toneladas de porte bruto, com um número superior a
mil e treze embarcaçães. Nos dias atuais, obteve-se o
índice de nove milhões de toneladas de porte bruto e mil
e quatrocentos embarcações.
Dentro deste lineamento de raciocínio, o Brasil já se
tornou ó segundo construtor naval do mundo, superado
apenas pelo Japão.
No aspecto do transporte aéreo, o Chefe da Nação demonstrou, através do Ministério da Aeronáutica, real intcressc em garantir as condições de segurança c economia, tendo por base a ampliaçào de tráfego. E o governo
de S. Ex' fez instituir o sistema de radar, com computador, reduzindo as margens dc perigo das aeronaves.
Sem que nada haja de desfavorável em relação aos
mais desenvolvidos países do globo, expandiram-se considcravclmcnte as árcas voadas do País, configuradas em
regiões densamente povoadas.
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Referindo-se ao campo das comunicações, o Presidente Figueiredo destacou o aspecto da facilidade de contato, o que vem gerar o melhor e mais positivo intercâmbio
das idéias, quando fez menção às cartas, ao telefone, ao
rádio e à televisão, âmbito que alcançou o mais elogiável
senso organizacional, por representar um aspecto fundamental da civilização. Não seria admissível que um país
de conformação continental continuasse a ser um sonolento arquipélago humano. Estâ reconhecido assim o esforço do Chefe do Governo em dar a maior eficiência a
este setor como forma de proporcionar ao Brasil um sentido de velocidade e dinamismo.
No próximo ano, em fevereiro, o Presidente Figueiredo já estará presente à cerimônia de lançamento em órbita de nosso primeiro satélite doméstico para telecomunicações, denominado Brasilsat.
É imperioso ressaltar que, no seu Governo,
desdobram-se obras em todas as direções, de modo a que
se neutralizem, tanto quanto possível, as distorções
sócio-econômicas regionais. Assim, a SUDAM, a SUDENE, a SUDECO e SUDESUL, pondo em exercício
pleno os seus instrumentos de ação, têm trazido ao País
um desenvolvimento harmônic~, 1nesmo considerandose o fator da contenção dos gastos públicos.
Sem dúvida, amplos são os programas postos em pauta. Consideráveis têm sido os êxitos alcançados pela administração federal. E é oportuno citar que as atividades
destes organismos regionais foram revitalizadas com o
trabalho de programas de alcance localizado, tais como
o PROTERRA, que se destina à redistribuição de terras
e encorajamento à atividade agroindustrial do Norte e
Nordeste; o PROVALE, que cobre com a sua assistência
O Vale do São Francisco, e o PRO DOESTE, que leva os
seus benefícios ao Centro-Oeste, sendo de notar que todos estes planos articulam-se com o Programa de Integração Nacional.

Há outros aspectos interessantes a abordar. Aí está,
por exemplo, o Projeto Rondon, cujo trabalho vem sendo da maior utilidade. Esse programa, que abrange as
comunidades mais carentes, aglutinou - nos últimos
cinco anos - cerca de oito mil universitários, levando
assistência a praticamente dois mil municípios.
A merenda escolar, um portentoso projeto, alimenta
diariamente milhões de crianças em todas as escolas do
Pais. É uma experiência amplamente vitoriosa e que se
transformou num dos maiores programas mundiais do
gênero.
, Foi também grandioso o avanço no setor da previdência social, que em 1964 atendia, com assistência médica
muito precária, apenas doze milhões de brasileiros. Hoje, são mais de cem milhões os que se beneficiam de.,se
direito fundamental. E a estes estão incorporados os que
mais sofriam, os trabalhadores do campo, que, por não
terem jamais contribuído para os institutos de previdêlk
cia, eram colocados à margem dos benefícios a que toda
pessoa humana tem direito.
O histórico problema do índio não escapou também às
atenções diretas do Presidente Figueiredo, tendo sido dadas à FUNAI atribuições para o desenvolvimento de tarefas, sobretudo, oportunas quanto à demarcação de terras, instalação de postos de saúde e de educação e meios
eficazes para a preservação dos valores culturais do
aborígene. Nessa linha de ação, enfatizou-se a prática de
conservação do patrimônio fiorístico e faunlstico,
assinalando-se que a Secretaria do Meio Ambiente, a
SEMA, já oferece cobertura plena às dez estações ecológicas instituídas pelo Chefe da Nação, sendo de sublinhar que outras quatorze novas estações de preservação
do meio ambiente são agora implantadas.
A propósito, em 1981, o Presidente João Figueiredo
sancionou a Lei n' 6.938, de fundo puramente científico,
com a qual institucionalizava a política nacional de conservação dos bens naturais, dispositivo legal dos mais
avançados do globo. Não duvido de que o Brasil ocupa-
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rá o patrimônio amazônico dentro de critérios que resguardarão o equilíbrio climato-botánico.
A análise das reivindicações e das conquistas dos servidores públicos, durante a gestão do Presidente João Figueiredo, mostra, sem qualquer dúvida, saldo favorável
a essas conquistas que beneficiaram, durante os últimos
anos, a quase totalidade das categorias funcionais integrantes da Administração Pública Federal.
O DASP, a quem compete a elaboração e estudos de
novas normas para os servidores públicos, teve, durante
a gestão do Ministro José Carlos Freire, um dos períodos mais férteis de sua história.
O serviço público, nos últimos anos, teve de se adaptar
a métodos e normas de trabalho decorrentes da adoção
de nova e sofisticada tecnologia, o que O transformou
numa peça de fundamental importância no contexto das
atividades nacionais.
Muitas decisões importantes foram tomadas. Uma deJas, a que garantiu aos inativos, em decorrência de mo-

léstias especificadas em lei, a revisão dos seus proventos,
com a aplicação do Plano de Classificação de Cargos,
beneficiando-os como se em atividade estivessem. Em relação aos funcionários já falecidos, outra decisão importante: a atualização das respectivas pensões, com base na
situação em que estariam, se vivos estivessem,
Os proventos dos inativos, ao inicio da presente década, vinham sofrendo considerável defasagem em relação
aos vencimentos dos servidores em atividade, alocados
que foram nas referências iniciais de sua carreira. Poste-

riormente, a Lei n' 6.703 estendeu aos funcionários aposentados antes da implantação do Plano de Classificação
de Cargos as vantagens financeiras do mesmo Plano.
O DASP participou, e continua a participar, ativamente. do Programa de Desbui:Ocratização determinado
pelo Governo Federal, para o setor público. A primeira
medida do Ministro José Carlos Freire foi proibir a exigência de qualquer requerimento para a concessão de direitos e vantagens aos servidores públicos, medida que
beneficiou os funcionários, e o próprio serviço, evitando
o constante acúmulo de papéis decorrentes dessas exigências. Mais tarde, suprimiu a Certidão de Tempo de
Serviço para as aposentadorias nos órgãos da Administração Federal direta e autarquias.
Coube a esta gestão concretizar uma antiga aspiração
dos servidores públicos: a instituciónalização de um
Centro de Formação, com a criação da Fundação Centro de Formação do Servidor Público - FUNCEP. Essa
implantação permitiu a melhor qualificação profissional
na Admin1hração Pública, a fim de que os funcionários
dos vários organismos administrativos do País estivessem aptos a cumprir o papel de co-responsáveis pela gerência do Estado, de acordo com a constatação segundo
a qual na elevação profissional repousa o sucesso, a eficiência e a eficácia administrativas como suporte básico
para o desenvolvimento da comunidade.
Uma das grandes conquistas dos servidores, no atual
Governo, foi a implantação do instituto da Progressão
Funcional, que veio oferecer aos servidores novas perspectivas para um mais rápido acesso e melhoria salarial,
em sua vida funcional. Esse instituto teve nova regulamentação através do Decreto n9 84.669/80, visando, especificamente, a eliminar a acentuada subjetividade existente no antigo processo de avaliação, através do estabelecimento de critérios que possibilitassem a conjugação
dos dois critérios: antiguidade e mérito. Posteriormente,
foi determinado o enquadramento dos servidores remanescentes do antigo Plano de Classificação de Cargos,
medida que beneficiou cerca de trinta mil servidores.
O Plano de Classificação de Cargos vem sendo constantemente atualizado, objetivando dotar o servidor
público de pessoal especializado capacitado e com salários condizentes ao do mercado de trabalho.
A politica fundiária e agrária do Pais resultou no mais
absoluto êxito. Fez-se uma reforma agrária realista, longe das maquinações demoníacas de ideologias que no
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passado geriram o debate em torno do assunto, mas impediram a verdadeira realização da reforma c do bem comum. Basta ver que há vinte anos falava-se em latifúndios improdutivos para justificar uma lutar quase fratricida em torno de uma reforma agrária não desejada,
quando muitos dos governantes de então inscreviam-se
entre os maiores latifundiários.
A áção dos governantes brasileiros durante séculos de
existência do Brasil como nação não foi capaz de ir além
da distribuição de vinte e cinco mil títulos de terras. Com
o advento da reforma agrária, que começou a partir da
Revolução, foi possível atender a mais de um milhão de
famílias de lavradores brasileiros com o seu pedaço de
terra, o seu documento oficial e uma razoável assistência

técnica, financeira e social. A área global titulada hoje é
da ordem de sessenta e dois milhões de hectares. E outros setenta e três milhões de hectares estao sendo deixados pelo governo Figueiredo ao seu sucessor, devidamente discriminados e arrecadados, que poderão, sem
maior esforço, ser entregues a outras famílias dentro de
um ano, uma vez que o trabalho mais difícil nessa matéria já foi realizado.
Também falou-se muito, no passado, na necessidade
da desapropriação de grandes áreas, em geral improdutivas, para divisão com os nossos irmãos pobres que labutam no campo. Falou-se, mas não se fez. Pois os últimos
governos fizeram-na. Nada menos de treze milhões de
hectares, na dimensão de um país europeu, foram desapropriados com pagamento em dinheiro e títulos da dívida agrária e incorporados ao patrimônio dos sem-terra
no Pais.
Diante de tais números, irrefutáveis em si mesmos, os
adversários timidamente

Os

reconhecem, mas procuram

invalidá-los com o argumento, segundo eles, de que a
terra sozinha não constitui reforma agrária nem assistên~

cia necessária ao homem do campo. Pois é também falsa
a observação, uma vez que, além da terra, como esclarece o Presidente João Figueiredo, o governo cuidou de
garantir as demais condições aos nossos lavradores, com
a introdução de uma política de assistência técnica adequada, construção e manutenção de estradas vicinais,
crédito bancârio altamente subsidiado, armazenagem,
pesquisa, educação, saúde e ainda outros estímulos e
condições. Nesse conjunto todo, a terra comparece com
um valor de apenas dez por cento do total do investimentos do Estado.
Foi graças a uma política desse porte, séria c perseverante, que se obteve o triunfo na produção de grãos, triplicada em tão pouco tempo.
Agora, estão estabelecidas, de fato, as condições para
um avanço geométrico na produção agrícola em nosso
Pais, bastando aos futuros governos seguir os caminhos
já abertos e evitar os desvios, notadamente os que decorrem da demagogia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica, assim revelado
um periodo de fecundas realizações, ao contrário do que,
ao longo desses anos, adversários jurados procuraram
maliciosamente demonstrar. E a mais não me propus,
aqui, senão a reafirmar, com elementos irretorquíveis, os
postulados de patriotismo do governo do Presidente
João Figueiredo, porque S. Ex' tem sabido dirigir a sua
Pâtria com um trabalho dinâmico e constante. Desde o
ângulo político ao administrativo, o Presidente da República impôs-se à admiração do povo brasileiro. E por
ser o estadista do perdão e do patriotismo, merecerá o
respeito da História.
~ o que tenho a dizer. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão o Sr. Osmar Leitão - Suplente de Secretário deixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Amaury
Müller, 4P-Secretário
O SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) - Homenagem póstuma ao Sr. João Maria Belchia Goulart, exPresidente da República.
Concedo a palavra ao Sr. Osvaldo Nascimento, como
autor e na qualidade de Líder do PDT.
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o SR. OSVALDO NASCIMENTO (PDT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Dep~tados, não é sem indisfaçável emoção que assomamos à tribuna para render a nossa homenagem mais sintera a um homem público e notável líder político de qua: lidade respeitável. E o fazemos em nome da nossa bancada, por deferência de nosso Líder Brandão Monteiro, a
quem agradecemos.
Se a força da ditadura o baniu da vida pública e o condenou ao exilio amargo, a história de seu Pais o absolveu
perante as gerações de agora e do futuro.
Se a direita mais autoritária tentou manchar seu nome
honrado c emascular sua obra protlcua de renovação das
estruturas sociais, os brasileiros o reverenciam nos dias
de hoje, cinzentos e tristonhos.
Senhores, já se disse que a história ninguém cassa. E
diante do deierminismo dialético desta mesma história, o
Presidente João Belchior Marques Goulart tem hoje O
lugar merecido na história do Brasil.
Não conseguimos deixar de nos émocionar quando vemos as salas de projeção de todos os cinemas do Brasil a
fora 'Iotadíssimas de jovens, 'alguns sequer nascidos
quando do goÍpe de 64, aplaudindo a trajetória daquela'
figura extraordinária.
Foi assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o regime fascista implanllido pela quartelada udeno-ibadiana
do 19 de abril, comemorou o seu 209 aniversário: com'os
cinemas lotados de jovens, aplaudindo de pé a trajetória
dé um homem que o regime baniu, trucidou, caluniou,
difamou pessoalmente e levou ao exílio.
Esses aplausos de nossos jovens, em especial, são o reconhecimento de que hoje o Brasil não é o mesmo dos
tempos do Governo de João Goulart: a inflação quintuplicou; a dívida externa, num salto sem precedentes, passou de cerca de 4 bilhões de dólares para o que hoje já
deve beirar a mais dé 100 bilhões. E a corrupção - que
diziam existir, embora nunca tenham comprovado hoje senla praça na administração pública, num desdém
permanénte à decência no trato da coisa pública.
No próximo dia 06 irá completar-se o 9 9 aniversário
da morte do Presidente Jango.
E que morte! Que morte triste! Que morte distante dos
seus!
Se a morte, no cumprimento de seu destino, nos levou
Jango, ela foi ingrata, tanto quanto os que os deixaram
morrer no exílio. A morte longe de sua terra. A morte
longe de sua gente. A morte do outro lado da fronteira,
como um peão perdido pelas pradarias da região sulina.
Jango,' em seus últimos dias, era um homem como
sempre o fora: o cheio de amigos, com alguns inimigos
gratuitos, sem rancores, sem remorsos, sem ódios ou lamentações. Limpo de alma e de consciência.
Jango era o tal homem brasileiro a quem se referiu o
Mestre Sérgio Buarque de Hollanda, em seu "Raízes do
Brasil": o homem cordial. Um homem sem ranças, inteiro, cristalino e transparente.
Foi rica a trajetória do menino de São Borja.
Filho de rica familia de estancieiros, preferiu sempre a
companhia descontraida de seus empregados à dos seus
colegas proprietários rurais. A riqueza, a opulência, o
poder econômico, se não fascinaram Jango não impediram que ele lançasse mão dos muitos recursos dos Goulart para beneficiar os humildes de São Borja e da região.
A generosidade que marcou a personalidade deste Estadista da República é de tal ordem que por ocasião de sua
morte, bem me lembro, mais de 2 dezenas de imóveis de
sua propriedade eram ocupados em sua cidade por pes,soas que não podiam pagar aluguel c ali estavam, há lO,
15 ou 20 anos, às custas da generosidade do "Doutor
Janguinho".
Com a chegada da maioridade, João Goulart segue
rumo à Capital do seu Estado e, num prenúncio de sua
carreira politica, torna-se bacharel.
Mas a alma boa, o trato fácil e a desambição daquele
jovem por volta dos 20 anos, não lhe ditava maiores sal-
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tos na vida. E foi assim, sem qualquer sobressalto, que
Jango retornou a São Borja. Com a morte dos irmãos
homens, era agora o gestor dos negócios de seu pai, Vicente Goular!. A fortuna não subiu'à cabeça do jovem
bacharel. Nem por isso os negócios foram mal: era impressionante a acuidade de João para os negócios do
campo. Gostava do pasto, tinha jeito para as coisas do
gado e dos peões. Sabia tratar com 'aquela gente boa, sincera e rude da região das Missões. Era isso o que Jango
foi: um boiadeiro. Um estancieiro por completo. Um
boiadeiro de vocação desviada. Quis o destino que a his'túria desviasse nosso jovem de São Borja.
Foi em 1945, na vizinha Estância ltu, que o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, apeado do Governo depois de 15
longos anos de poder, recebeu a visita de um jovem vizinho, filho de um velho e fiel amigo e companheiro de
muitas jornadas. Nascia ali uma carreira.
Nas cavalgadas matinais, no chimarrão ao entardecer,
na churrascada noite adentro, o Dr. Getúlio, no ocaso
do Estado Novo~ tinha por companheiro um jovem que
pouco falava, mas ouvia muito o que lhe era ensinado. A
afeição do velho caudilho por Jango fez com que esse
logo fosse feito candidato 'à Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul. A legenda: o PTB!
, Se a atuação de Jango não era na Assembléia das mais
ativas no plenário, não foram poucas as vezes que sua
voz se elevou na defesa do seu pai político, seu mentor
intelectual e amigo maior que então, nos braços do povo,
voltava ao Palácio do Catete. Ao mesmo passo, Jango
estruturava a legenda getulista pelo território do Rio
Grande. Tornara-se um Chefe político, um líder partidário. Era, então, o herdeiro do Presidente Vargas.
Da Província à Capital, o caminho de João Goulart
foi rápido: logo era feito, pelas mãos fortes de Vargas,
Ministro do Trabalho.
Já então as elites dd, Rio Grande, como de resto as de
todo o Brasil, não conseguiam compreender o porquê
das posições avançadas, socialistas até, daquele homem
que tinha tudo para estar do lado oposto, afinal de contas, era um grande latifundiário.
Todavia, as preocupações do Presidente Goulart com
o social, com as condições de vida dos humildes, eram latentes.
O que a Igreja Católica fez agora há pouco, Jango já
havia feito na mocidade: a opção preferencial pelos
pobres.
E, dentro desta ótica, como Ministro de Estado do
Trabalho, concede aumento de 100% do salário mlnimo
aos trabalhadores por ocasião do 1. de maio. Não tardou que a reação, em manifesto assinado por alguns coronéis do Exército e redigido pelo eterno golpista Golbery do Couto c Silva, colocasse claramente sua posição de
revolta com a atuação daquele jovem e promissor político gaúcho.
Honra-me o aparte do nobre Deputado JG de Araújo
Jorge, que viu muito de perto a história de João Goulart.

o

Sr. JG de Aralijo Jorge - Deputado Osvaldo Nascimento, o prezado companheiro está colocando na sua
moldura apropriada aqucle que, muito jovem ainda, taIvez sem a experiência política que poderia ter tido, che·
gou à Presidência da República com a personalidade característica do homem público voltado para os grandes
problemas sociais, para os interesses do seu povo e com a
mentalidade reformista básica e indispensável para que,
realmente, este Pais possa encontrar seu caminho.
, Poder-se-ia dizer que o Governo João Goulart foi o que
,teve a melhor equipe de trabalho e o melhor ministério
que um governo republicano pode possuir. Bastaria que
nos lembrássemos de alguns nomes que ele escolheu e
q';e formaram seu ministério: San Thiago Dantas e Carvalho Pinto alternando-se na Fazenda; João Pinheiro
Neto, na SUPRA, encaminhando o processo de uma reforma agrária para valer e não apenas no papel. Ainda
há pouco ouvimos um Deputado do Gp~erno se referir à
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,reforma agrária do Presidente Figueiredo, que está alardeando que deu um milhão de títulos para uma população de 40 milhões de rurlcolas que não têm terra. Para
se falar em reforma agrária no Brasil não basta distribuir
meia dúzia de lotes, é preciso que se faça realmente um
planejamento sério, considerando-se as características da
geografia econômica e política das várias regiões naturais do País. Continuando, cito ainda o nome de Oswaldó Lima Filho, nosso prezado companheiro, que foi Ministro da Agricultura (palmas), tendo a seu lado José
Hermírio de Morais e Almino Afonso, este último na
Pasta do Trabalho; Darcy Ribeiro, na Educação; na
Casa Civil, Hermes Lima e Evandro Lins, nomes que foram premiados mais tarde peja Revolução, ao serem cassados pelo Supremo Tribunal Federal devido à sua independência e coragem, porque não se curvavam aos ditames da ditadurá como juízes d,a Suprema Corte do Pais.
Segue ainda o nome de Wilson Fadul, da Saúde, autor
do Plano N acionai de Saúde do Brasil, que até hoje também não foi devidamente encaminhado.
O SR. OSVALDO NASCIMENTO - Bocayuva Cunha, Doutel de Andrade...
O Sr. JG de Araújo Jorge - Estou referindo-me aos
grandes nomes que formaram o Ministério de João Goulart, que considero o maior Ministério que o Governo repul1licano já teve. E na histórica mensagem de 15 de
março de 1984, João Goulart caracterizava os problemas
básicos do seu Governo: o reescalonamento da divida
externa, após regulamentar a execução da lei de remessa
de lucros, que foi arquivada e era dispositivo da maiol
importância para garantir a libertação econômica do
Pais; evitar a espoliação estrangeira e a infiltração do
FMI dentro de nossa própria casa. O processo de espo·
Iiação agora combatido foi iniciado nessa época por
João Goulart. Ele determinou a cassação de todas as
concessões de pesquisa e lavra de minérios que infringiam as expressas disposições do Código de Minas e
Energia, declarou de interesse social, para fins de desa·
propriação, uma faixa de 10 km ao longo das rodovias e
ferrovias, bem como das áreas beneficiadas por obras federais, como os açudes. Isto era começar uma reforma
agrária: desapropriação de terras ao longo de obras
públicas realizadas pelo Governo, dispondo das vias de
acesso para circulação das mercadorias e da produção;
áreas inexploradas sob domínio de latifundiários que
não as cultivam nem permitem que outros as cultivem serão desapropriadas. Todas essas medidas foram tomadas
no Governo de João Goulart. Era, portanto, um governo reformista; era, portanto, um governo que se propu'nha a encontrar, seriamente, soluções para os problemas
brasileiros. Faltou a Jango, talvez, única e exclusivamente, a maturidade e experiência politicas para poder enfrentar a reação que contra ele se avolumou e que acabou por derrubá-lo.
O SR. OSVALDO NASCIMENTO - Recolho o
aparte de V. Ex' como uma contribuição de vida, séria e
inteligente, que enrique meu pronunciamento desta noite.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Bocayuva Cunha.
O Sr. Bocayuva Cunha - Nobre Deputado, creio que
V. Ex' foi muito bem escolhido para representar n0880
partido nesta homenagem.
O SR. OSVALDO NASCIMENTO - Generosidade
de V. Ex'

o Sr. Bocayuva Cunha - Fui, inclusive, consultado,
porque, como V. Ex' sabe, tomei parte naquele governo,
com muita honra. Liderei o PTB quando João Goulart
era Presidente da República. Realmente, para,não eneur·
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tar o tempo de V. Ex', queria registrar O que foi dito por
Darcy Ribeiro, com muita felicidade, ou seja, que o governo do Presidente João Goulart foi derrubado não pelos seus defeitos, mas, sim, pelas suas qualidades. Aquelas reformas de base por que lutávamos ainda hoje são
atuais, a reforma agrária e a reforma tributária, tudo
aquilo por que lutávamos nos anos 60 é ainda hoje, inadiável. Esta é a tarefa que temos pela frente. Esperamos
quc o País cntrc numa era de democracia, onde a memória e a saudade do Presidente João Goulart cada vez
vão ficar mais presentes no povo brasileiro.

o SR. OSVALDO NASCIMENTO -Agradeço a V.
Ex' o aparte.
Jango, bom amigo, fiel companheiro, discípulo aplicado do Presidente Getúlio Vargas, preferiu sua demissão
do Ministério à uma crise de conseqüéncias imprevisíveis. Dava, uma vez mais, demonstração de grandeza. A
dimensão de seu caráter retilíneo, de sua compostura irreparável, era de novo posta à prova.
Mas de nada adiantou seu gesto de renúncia e desprendimento. Era 1954 e agosto estava por chegar.
Nas ruas, hordas de bárbaros que não engoliam a política avançada do monopólio estatal do petróleo. O di·
nheiro dos trII8t!1 multinaeionais financiava uma direita
diminuta, mas ativa e competente na agitação social. A
imprensa marrom, pela pena e palavra brilhante e ousa·
da do panfletário Carlos Lacerda, o gênio das más causas, cria o famosQ _"mar de lama"
O Brasil chorou. A fúria ensandecida das massas era
agora um soluço preso na garganta. Era uma lágrima rolando a face do trabalhador humilde. Era o pranto celerado da massa incontrolada levando o esquife do Presidente Getúlio a caminho de São Borja. Era o sangue daquele que foi escravo do povo, para que este não o fosse
de ninguém mais.
Jango tornou-se órfão pela segunda vez. O SeU outro
genitor imolava-se em gesto de repercussões históricas.
Como se esquecer das fotos mostrando um Jango
transtornado, todo lágrimas, pranto por inteiro, atingindo as raias do sofrimento ao abraçar Incontinenti o caixão daquele que havia mudado seU próprio destino. Sim,
Getúlio foi quem desviou a vocação do boiadeiro.
Retornando ao Rio Grande, Jango segue um conselho
de Vargas, dado dias antes de seu suicidio;, " - Tu bens
sabes, Jango, que depois de mim, tu és o mais odiado por
essa gente. Pega o primeiro cargueiro e retornes a São
Borja. Fica por lá."
As bases do PTB, na emoção da perda de seu chefe SUo
premo, lançam Jango candidato ao Senado, acompanhado da figura inesquecível do grande tribuno que O Rio
Grande deu ao Brasil, o falecido Deputado Ruy Ramos,
o "mouro do Alegrete".
Mas ambos não logram êxito. A máquina da reação fi·
nancia candidaturas de conhecidos reacionários e, na
maior corrupção eleitoral de que se tem notícia na história de meu Estado, o PTB - sozinho - perde as
eleições.
Jango, de volta ao Rio, é o Presidente Nacional do
Partido e o candidato das forças populares à VicePresidência da República. Juntamente com Juscelino
Kubitschek, percorre o País levando a mensagem do otimismo contagiante de seu companheiro de chapa. Era,
éntão, o avalista dos compromissos sociais de JK. Venceram o pleito.
Nesta quadra de sua vida, no segundo lustro da década de 50, Jango casa-se com D. Maria Tereza Fontella
Goulart e têm dois filhos: João Vicente e Denise.

o PSD lança o Marechal Lott à Presidência na sucessão de Jusceliao. Aquela grande figura de chefe militar e
legalista, a quem tivemos o prazer de homenagear nesta
tribuna alguns meses atrás, teve em Jango o seu campanheiro de chapa. Era a sina do PTB: dar Jango de vice...
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o histrião de Vila Maria, esse que ainda se remexe por
aí, derrota por larga margem de votos. Mas Jango oferece uma performance eleitoral mais convincente que o
Marechal Henrique Lol! e, desta forma, com o voto desflinculado, obtém quase o dobro de sua votação e é reeleito Vice-Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil.
Desnecessário contar a história daqueles sete meses de
baboseiras e bilhetinhos. Necessário é contar que as
forças da reação tentaram impedir a posse do Presidnte
Constitucional, que se encontrava de viagem à China
continental: João Belchior Marques Goulart.
Três generais, que merecem ser citados para que possam ser execrados na leitura dos Anais pelas gerações futuras, vetam sua assunção à Presidência: Odi1yo Denis,
Silvio Heck e Grumm Moss.
O Rio Grande do Sul, sob o comando sereno e vigoroso de nosso Líder e Chefe, governador Leonel de Moura
Brizola, se levanta contra aquela aberração e forma a ca·
deia da legalidade. O Governador Mauro Borges, de
Goiás, se associa a nossa luta. E para Porto Alegre se
converge a atenção da Nação. O Palácio Piratini era uma
praça de guerra: barricadas, fortificações armadas, sacos
de areia e armas espalhadas por toda a parte. E, acima de
tudo isso, o espírito cívico dos gaúchos e legalista dos
brasileiros.
Jango, prudente como sempre o foi, fez um caminho
de volta longo e discreto. Chegou pelo Uruguai, passou
por Porto Alegre e chegou a Brasília. Vinha tranqílilo,
vinha com o apoio da Nação.
E, como homem sem grandes ambições senão a de servir o Brasil, permitiu até que lhe cassasem a plenitude de
seu poder de Presidente, admitindo o regime parlamentar de Governo. Seu Primeiro-Ministro, contudo, inspirava respeito e credibilidade. Era um homem correto,
prudente e sereno. Era um homem que serviu a Vargas
mesmo no momento derradeiro. Era seu amigo. Era
Tancredo de Almeida Neves.
Em seu discurso de posse Jango já desarmava os
espíritos: "Quem me conhece sabe: prefiro O diálogo à
discussão estéril. Prefiro o entendimento, ao combate insano." Ele sabia o que o esperava, o que tinha pela frcnte.
Pelos idos de 1962, depois de gabinetes parlamentaristas chefiados por homens das estaturas de Tancredo,
Brochado da Rocha e Hermes Lima, o povo brasileiropor larga margem de votos - devolveu ao seu Presidente
o que lhe era de direito: a autoridade de bem governar
decidindo por si só e pela N ação através do Congresso e
de seus representantes. Mas tudo diretamente, sem um
regime respeitável como é o Parlamentarismo, que - entretanto - não logrou êxito em nosso País.
Jango, Presidente por inteiro, achou que era chegada a
hora das reformas.
A direita, reacionária por completo, achou que era
hora de derrubar Jango.
A hora havia chegado. A hora de Jango. A hora das
reformas. A hora de tudo o mais.
Pontificavam no Governo João Goulart figuras exponenciais da vida intelectual da Nação: Carvalbo Pinto,
Darcy Ribeiro, Celso Furtado, San Thiago Dantas, Almiro Affonso, Bocayuva Cunha, Doutel de Andrade,
Oswaldo Lima Filho e outros. Era, por isso mesmo, um
governo comprometido com as reformas de base. As reformas que eram o credo do Presidente, a sina do Presidente, a decisão mais sincera do Presidente.
Não é preciso dizer o que aconteceu. Nem o que deixou de acontecer. Seria repetitivo dizer da entrega de
nossas riquezas às multi nacionais? Do achatamento salarial? Da inflação? Da dívida externa? Da dívida interna?
Da miséria de nosso povo? E das torturas? Dos assassinatos? Dos desaparecimentos de tantos cidadãos e cidadãs?
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Depuseram Jango. O dinheiro da CtA, dos grandes
grupos econômicos nacionais e internacionais, finandiando a ADP, o !BAD, o IPES e outros órgãos afins, estruturou a direita parlamentar, armou o braço da mesma
direita, recrutou seus cães de fila e subiu a rampa do Planalto.
Jango podia resistir. Em Porto Alegre o General Ladário Pereira TeUes, figura máscula do Exército brasileiro, batia continência ao Presidente e à Constituição. Brizola apelava, como que sabendo o que nos esperava 20
anos pela frente, que ele resistisse. Mas o Presidente num
gesto de grandeza impar resolveu partir. Rumo ao exílio
se foi.
Alguns o seguiram. Alguns por aqui ficaram e enfrentaram as agruras da vindita mais desmedida, do ódio que
então se extravasava loucamente. Outros tombaram pela
jornada.
Jango foi para longe dos seus. Em terras estranhas ao
seu coração de brasileiro. Foi falar outra língua, foi conviver com outro povo que não o seu.
Jango pagou o preç(i da renovação que ainda não houve. Jango, colocado nU)ll trànse histórico, pagou o preço'
'alto do exílio, da amarilura e da proscrição política, pela'
fidelidade ao seu povo e aos seus ideais generoso de liberdade e de Justiça social.
Jango morrel1. no exílio.
Mas a luta de Jango não morreu. Nós a continuamos.
E a maior homenagem que prestamos e esse boiadeiro
de vocação desviada, que se fez político, que tomou gosto pela vida llública e transformou-se em verdadeiro estadista. visionário de um 'Brasil que ainda faremos, ê repetir o poema genial do genial Fernando Brant.
"Os acontecimentos daqueles dias
Estão 1;leQ'l claros na memória:
Trancado no eScuro do quarto
Querendo fugir do mundo que me chegava pelo
rádio
Eu, pouco mais que um menino,
Chorava como se fosse morte
A viagem-fuga do Presideote Jango."
Brant termina seu verdadeiro hino de louvor ao Presidente das reformas com o sentimento que nos toma o coração:

"Por amor à verdade e por respeito à história
Reafirmo o menino:
- as lágrimas derramadas em 64 continuam justas."
Por ocasião do 9. aniversário de sua morte, receba
imortal Presidente João Belchior Marques Goulart, o
tributo de nosso apreço, nossa estima, nosso carinho e,
principalmente, de nossa profunda dor.
O SR. PRESIDENTE (Amaury MíJller) - Para a homenngem, concedo a palavra ao Sr. Osvaldo Lima Filho
na qualidade de Líder do PMDB.

o SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB-PE. Sem
revisão do orador) - Sr. presidente, Srs. Deputados,
permita-me a Câmara dizer, sem vanglória, o que, segundo a versão do mestre WiIliam Shakespeare, disse Marco
Antonio, no discurso pronunciado nos funerais de Cé,
sar;. "I came here to bury Caesar, not to praisc him". Eu
venho aqui prestar um tributo ao Presidente João Goulart, não venho elogiá-lo. Na verdade, para homenageálo, não será preciso recorrer à fantasia, porque a verdade
clara e limpa da sua vida e das suas idéias, como bem disse aqui, com muita felicidade, o nobre Deputado Osvaldo Nascimento, que me antecedeu. ainda hoje comove
aos jovens, as populações jovens do Brasil, que eu vi chorar nos,auditórios de Porto Alegre c do Recife, ao toma-
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rem conhecimento dessa magnífica obra artística, que é o
filme do cineasta Sílvio Tlender sobre a vida, a ação política e a morte do Presidente João Goulart. Essajuventu·
dc não conhecera o Presidente João Goulart, o único
Presidente brasileiro a morrer no exílio. numa situação
que só tem paralelo com a morte, também no exílio, do

Imperador Dom Pedro lI.
João Belchior Marques Goulart, filho de prósperos estancieiros gaúchos, nasceu da fronteira do Rio Grande
do Sul, em São Borja, a 1" de março de 1918. E é muito
comum apontarem os mestres da História que o sentimento da pátria é mais agudo nos homens que nascem e
vivem na linha da fronteira. Sua vida política, iniciada
na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, em
1947, como Deputado à Constituinte daquele Estado,
vai-se acentuando a cada dia. Em 1950, foi eleito Deputado Federal pelo PTB gaúcho. Ministro do Trabalho,
no segundo Governo de Vargas, foi exonerado, em 1953,
em virtude da pressão militar a que O Presidente não pôde resistir, cxpressa no famoso "Manifesto dos Coronéis",
que exigia a demissão do Ministro do Traballio. Foieleito em 1955 Vice-Presidente da República, ao lado do
Presidente Juscelino Kubitschek, tendo obtido 4 milhões
de votos. Foi sua ação, neste cargo, que executou a. "Aliança pelo Desenvolvimento", entre o empresariado nacional, que Juscelino Kubitschek liderava e estimulava e
os trabalhadores que deram uma cota larga de sacrificio
para a realização do "Programa de Metas", que revolucionou o Brasil.
Assume João Goulart a Presidência do PTB. Inicia ali
um programa dc luta pelas rcformas estruturais da sociedadc brasileira, nele empcnhados todos nós, membros
então, do Partido Trabalhista Brasileiro, quc cu tinha a
honra de liderar, ao lado de figuras, as mais eminentes, a
que a modesta ação do representante .pernambucano
apenas trazia uma colaboração sincera, como San Thiago Dantas, como Almino Afonso, grandes figuras da
vida pública do Parlamento brasileiro. Todos nós estávamos, como ainda estamos, os que resistem até hoje, convencidos de que a sociedade brasileira não terá futuro
demncriitico e não terá rnt::smo nenhum futuro, se não

corrigirmos os defeitos fundamentais que marcam a nossa formação histórica, desde a Colônia, com as sesmarias

'einóis. e que ainda hoje provocam a crise profunda da
sociedade brasileira, onde mais de 40 milhões de irmãos
nossos cstão jogados na miséria, na pobrcza, no analfahetismo, na fome, no dcsemprcgo, muitos, aos milhares,
aos milhões vagando pelo País, em caminhões, como
bóias-frias, arriscando a vida, leiloando a sua força de
trabalho, numa situação incompatível com o progresso
da humanidadc.
E é por isso que me revolto, quando vejo um ilustre jovem, o Deputado Edison Lobão, dizer, ainda há pouco,
que o atual Governo fez uma reforma agrária, Vim de
um dehute sobre o Estatuto da Terra, com os sindicatos
rurais de Mato Grosso do Sul, e a revolta lá é uma sq: o
que o I NCRA fez, nesses 20 anos, foi titular latifundiários (palmas) - propriedades extensissimas, vastidões imensas, propriedades de 300, 200 e 100 mil hectares. E o Presidente ainda se permite à liberdade de fazer
uma comemoração pela distribuição do milionésimo
título de reforma agrária, quando sabemos que isso é
uma farsa, uma burla, porque esses títulos - disseramme ainda no sábado, em Mato Grosso do Sul, os sindicatos rurais - foram multiplicados por três. O INCRA do
Sr. Paulo Yokota - e foi preciso encontrar um japonês
para esse serviço - distribuía um título inicial, um segundo, de definição de área, e um terceiro tltulo sobre a
mesma árca. Mas - é uma interrupção que faço - à época em que lutávamos pela reforma agrária, diziam os
defensores do .tatu. quo que o Presidente João Goulart
era insincero, porque sendo um grande latifundiário, não
tinha condições morais para defender a reforma agrária.
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Ora, Srs. Deputados, a História sempre registrou que os
membros da sociedade dominante mais odiados são
aqueles que participam das aspirações populares, São os
homens do patriciado romano, que lutaram pela reforma
agrária em Roma, os irmãos Graco, que foram mortos
no poder, como tribunos da plcbc, porque pretendiam
reformar o sistema fundiário romano. Por toda parte, foi
assim. Todo aquele menbro da classe dominante, que
admite defender os interesses das classes oprimidas, é
mais odiado do que os que lideram as classes oprimidas e
a ela pertencem.
O Sr. Jackson Barreto - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. OSWALDO LIMA FILHO -

Com prazer.

O Sr. Jackson Barreto - Nobre Deputado Osvaldo
Lima Filho, esta Casa c o Brasil conhecem os seus trabalhos no Governo João Goular!. Apreensivos e atentos,
estamos escutando o seu pronunciamento, na tarde de
hoje, não somente de homenagen ao ex-Presidente Jango, mas também relembrando o triste papel da classe dominante , neste Pais, que, cada vez maís, dificulta o
avanço do povo nas conquistas sociais, indispensáveis à
sobrevivência do nosso povo. V. Ex' citou diversos casos, onde demonstra a luta do nosso povo pela posse da
terra. Aqui, nesta Casa, fizemos um pronunciamento, lamentando que, ao comemorar os vinte anos do Estatuto

da Terra, ele até hoje sequer foi aplicado. Trata-se de
uma lei surgida em plena fase do chamado, entre aspas,
Governo revolucionário do Sr. Castello Branco. 'Até
hoje nunca foi aplicado, porque a oligarquia rural deste
Pais, a classe dominante, nunca permitiu, e sabemos eu e
V. Ex', Deputado atuante do Nordeste, quanto tem sofrido o povo da nossa região, particularmente as lideranças sindicais assassinadas quase diariamente no Esta-

do de Pernanbuco, mais ainda no Estado da Paraiba.
Haja visto o caso da líder sindical Margarida e de outro
llder sindical há poucos dias assassinado naquele Estado.
Nestes últimos anos. Na Paraíba, tem ocorrido conflitos
gravíssimos de tcrra, assassinatos dc lideranças sindicais,
scm que haja sequer, até hoje, uma providência das autoridades compctentes. Têm fundamento a denúncia e o
pronunciamento correto de V. Ex'
O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Nobre Deputado Jackson Barreto, registrando em seu magnífico aparte, só direi que esses conflitos agrários se estendem hoje
por todo o Brasil. Ainda no Simpósio de Campo Grande, dizia-me o Deputado Benedito Monteiro, ilustre especialista em Direito Agrário, antigo Secretário de Terras do Pará, atual Procurador do Estado, que o sul do
Pará hoje é um vulcão, uma revolução agrária, onde as
mortes se multiplicam em face da injustiça do sistema
agrário vigente no Brasil.
Sr. Presidente, para concluir esse Interregno, direi ape-·
nas que outra acusação que os instrumentos da ditadura
sempre fizeram ao Presidente Joao Goulart é a dc quc elc
não se comportara com a devida lisura no exercício da,
Presidência da República. No entanto, deposto pelo golpe militar de [" de abril de 1964, ausente do Pais, o Presi-'
dcnte João Goulart foi submetido a centenas de inquéritos policiais-militares, que vasculharam a sua vida, os
seus bens, a suà propriedade, a sua atuação da vida
pública, e nunca esses tribunais militares, onde ele não·
teve defensor, conseguiram provar um átimo, um ponto.
de desonestidade na sua ação como homem público.
Sr. Presidente, lembro que o Vice-Presidentc da República pela segunda vez confirmado pelo povo com·
mais de quatro milhões e quinhentos mil votos ao lado·
do Presidente Jânio Quadros - cuja candidatura ele
combatera, tendo alcançado a vitória, apesar da derrota
do nosso candidato, que era o Marechal Henrique Teixeira Lott - após a posse, realizou uma viagem à China
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Contincntal. E ai há outro aspecto que é preciso salientar
na vida e ação política do Presidente .loão Goular!. Este
manteve entendimentos internacionais com o Presidente
e Vice-Presidente da República, com as maiores figuras
pollticas do mundo. Manteve entendimentos com o Presidente e o Primeiro-Ministro da União Soviética, na
qualidade de Vice-Presidente da Rcpública, c também
com Mao Tse Tung. Já como Presidcnte da Rcpóblica,
manteve entendimentos com John Kennedy, e sempre se

houve com a maior competência, honradez e dedicação.
Renunciando o Presidente Jánio Quadros em 25 de agosto de 1961, a posse legitima, automática, em virtude de
dispositivo constitucional, do Vice-Presidente da Re-·
pública foi vetada publicamente pelos Ministros militares: O General Odylio Denys, o Almirante Silvio Heck e
o Brigadeiro Gabriel Grilm Moss. A Nação viveu dias de
angústia e perturbação, como muitos de nós vivemos
aqui, neste plenário. Durante dias temeu-se pela guerra
civil. Ela desceu como ave negra sobre o futuro do Brasil. Recordo-me de que o prof. San Thiago Dantas, então
nomeado representante do Brasil na Organização das
Nações Unidas, convidou-me para entendimentos telefónicos com o Vice-Presidente João Goulart, que estava
em Paris, e S. Ex', pelo telefone, autorizou o Prof. San
Thiago Dantas c a mim a negociarmos um entendimento
que permitisse a sua posse, que mantivesse o mandato

que o povo lhe confiara, mas admitindo todos os entendimentos que evitassem a guerra civil no Brasil. Viajou
para o Uruguai, penetrou no Brasil pelo Rio Grande sob
ameaça de prisão do Ministro Odylio Denys, conforme
este dcclarara, em entrevista, ao Deputado Hugo Ramos, que o procurara a pedido da bancada do Partido
trabalhista. Lá, embora tivesse a seu lado as forças do
Exército, as forças da Brigada militar do Rio Grande e o
povo em armas, porque o General José Machado Lopes
assumira a defesa da causa da legalidade e da posse do
Vice-Presidente, João Goulart permaneceu em Porto
Alegre, aguardando que o Congresso Nacional decidisse
sobre a crise institucional, instaurou-se o parlamentarismo e lhe assegurasse a posse. Assumindo a Presidência
da República, instaurou o Governo parlamentar com o
Primeiro Ministro Tancredo Neves, que realizou uma
obra histórica de pacificação nacional. Não apenas isso',

através de leis delegadas e uma legislação abundante,
criou a ELETROBRÂS, a EMBRATER, assim como
permitiu lcis delegadas para disciplinar o abastecimcnto
c a produção agropceuária. Restituído ao seu mandato
de Presidente, num regime presidencial, pelo plebiscito
que lhe deu 80% dos votos dos eleitores que compareceram - e foram milhões - o Presidente João Goulart estabeleceu uma obra serena, pacifica, produtiva. Foi o
primeiro Presidentc da República a ter consciência de
que uma Nação dessa vastidão e com esses problemas
não pode permanecer sem um planejamento global. E foi
João Goulart que criou o Ministério do Planejamento,
tcndo convidado o eminente economista, Professor Celso Furtado, para dirigi-lo ~ para um planejamento global. Sua obra está hoje na História. Ele hojé é revcrcncia·
do pelas multidões, com que se harmonizou, quc cle diri·
giu na luta pelas reformas. É preciso salientar que João
Goulart sempre dizia - e ouvi-o dizer muitas vezes que ele não cra um rcvolucionário. Ninguém poderia
atribuir-lhe essa condição. Era um reformista social da
melhor qualidade e da maior sinceridade. Rceordo ainda
suas palavras em numerosos comicios, quando ele dizia
que o sistema da propriedade territorial,no Brasil estará
muito mais assegurado e tranqililo quanl1o, em lugar dos
três milhões de proprietários que hoje existem, houver
milhões de proprietários rurais e uma classe média rural
sólida, próspera e produtiva. Esta era essa a sua obsessão
e por ela ele enfrentou a conspiração dos interesses ínternacionais da CIA, a ação sediciosa, a conspiração dirigida pelo Embaixador Gordon dentro do Brasil, aliado ao
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Sr. Carlos Lacerda, Governador da Guanabara, ao Sr.
Adhemar de Barros, Governador de São Paulo e a esse
'elerno conspirador eonlra os interesses nacionais, que é
b ex-Governador Magalhães Pinlo.
Concluo, Sr. Presidente, se V. Ex' me permitir...

o SR. PRESIDENTE (Amaury Maller) - Nobre Deputado Oswaldo Lima Filho, o Plenârio e a Nação goslariam de ouvi-lo por mais tempo. Ocorre que, regimentalmente, o tempo destinado à prorrogação da sessão está por esgotar-se e ainda há mais um orador. Por isso, lamento pedir a V. Ex' que conclua seu pronunciamento.
o SR. OSWALDO UM" FILHO - Imaginei que
havia o aparte, pelo menos, anunciado ou previsto, do
Nobre Deputado Siegfried Heuse.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a Nação, hoje,
vencida a ditadura, iniciado o processo de restabelecimento da democracia, começa a fazer justiça a um homem público sinceramente dedicado à causa da reforma
social, das estruturas da sociedade brasileira, a um presi·
dente que respeitou, em toda a sua amplitude, o exercício
do Judiciário e o exercício da atividades do Poder Legislativo, a um homem voltado ao diálogo, à compreensão
com políticos, com líderes sindicais, com homens do povo, a um homem simples e bom, que, no dizer magnífico
do eminente jornalista Carlos Castello Branco, "morreu
no exílio como um peão à procura de sua estância."
O SR. PRESIDENTE (Amaury MUller) - Para a homensagem, concedo a palavra ao Sr. Celso Peçanha, na
Qualidade de Líder do PTB.
O SR. CELSO PEÇANHA (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Deputados, depois de
uma oração excelente, cheia de dados históricos, repleta
de ciência política, como esta, proferida há pouco pelo
nobre Deputado Oswaldo Lima Filho, só me cabe registrar que fui contemporâneo de João Goulart, companheiro de Parlamento e Governador do Estado do Rio
quando ele assumiu a Presidência da República.
Conheci muito bem o seu pensamento, acompanhei a
sua obra e fui integrante, como ele, do antigo Partido
Trabalhista BrasileirQ. Foi ele o único Presidente deste
País pertencente aos quadros do Partido Trabalhista
Brasileiro e que levou para o poder as idéias que pregava
com tanto ardor, com tanto amor, com tanta galhardia.
Recordo-me, Sr. Presidente, daquele jovem, quando o
vi pela primeira vez presidindo uma reunião do nosso
Partido no Edifício São Borja, na Avenida Rio Branco.
Quanto entusiasmo pela causa do trabalhador, quanto
amor pela nosso gente, quanta vontade tinha ele de realizar o seu programa! Que figura extraordinária essa,
sobre cuja vida c obra já falei três vezes nesta Legislatura. Jovem ainda, alçou uma posição de destaque no panorama político nacional e se houve com tanto brilho,'
que o povo conduziu-o à Presidência da República.
Recordo-me, Sr.Presidente, daqueles dias idos e vividos, tão sofridos pela Nação, quando ele, nas praças
públicas, iniciando a sua fase de intensa campanha política, falava ao nosso povo. Há dias vimos o filme "Jango", onde ele aparece num discurso em Volta Redonda e
cu, Governador, ao seu lado.
Sr. Presidente, sei que o tempo não me permitiria falar
muito sobre ele, mas Jango foi uma página bonita da
nossa História, que há de ser sempre recordada e vivida,.
sobretudo numa hora de transição da vida pública brasi.i
Icira, quando a Nação vai tomar o caminho para a plena
democracia, depois de tantos descaminhos. Quando estamos avistando, no fundo do túnel, a claridade da de·
mocracia, falar em Jango, em João Belquior Marques
Goulart, é recordar uma grande página da nossa História.
Sr. Presidenle, sei que o tempo avança e não me permitiria pronunciar o meu discurso. Dou-o, portanto,
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como lido, para dizer que as gerações porvindouras hão
de recordar sempre um Presidente jovem, dinâmico, que
provocou transformações, mudanças estruturais na vida
brasileira. (Palmas.)

(Parle não lida do discurso do Sr. Deputado Celso
Peçallha.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando, em dezembro
de 1976, chegou ao Brasil a notícia de que o exPresidente da República, João Goulart, havia morrido
aos 58 anos, na província Argentina de Corrieotes, vítima de um ataque cardíaco, o sentimento nacional foi de
consternação: Jango, homen profundamente ligado à
nossa terra, havia falecido no exílio.
O Govcrno consentiu que fosse sepultado em São Borja, no Rio Grande do Sul, sua cidade nata!, mas sem
honras oficiais.
Hoje, João Belquior Marques Goulart repousa próximo ao túmulo de Getúlio Vargas, o estadista que mudou
os rumos de sua vida quando Jango já se havia revelado
um dos mais hábeis criadores dc gado do Sul do Brasil,
dirigindo desde muito jovem os negócios da família.
Incentivado por Gelúlio Vargas, João Goulart presidiu o diretório do PTB cm São Borja, mas acreditava,
até então não ter qualquer inclinação para a carreira
política.
Cedo revelou-se o engano: tamanha foi a sua integração com Getúlio e com o PTB, que, após a sua morte,
foi considcrado herdeiro do getulismo e seu maior portavoz junto aos trabalhadores brasileiros.
Prosseguindo na carreira, elegeu-se Deputado Estaduul em 1946 e em 1950 era já Deputado Federal, encarregado de coordenar a campanha de Vargas à sucessão
Presidencial, rcvelundo-se a partir de então em político
de dimensões nacionais.
Foi Ministro do Trabalho, c após o suicídio de Getúlio Vargas candidatou-se à Vice-Presidente da República, na chapa de Juscelino Kubitschek, sendo eleito
com quatro milhões de votos.
Um acordo estabelecido antes das eleições determinava que Jango indicaria o Ministro do Trabalho e os presidentes e diretores das autarquias da Previdência Social,
e como Vice-Presidente de Juscelino, Jango comandou o
setor trabalhista com perícia e sensibilidade. '
Em 1960, candiduto novamente à Vice-Presidência,
como companheiro de chapa do General LOt!, elegeu-se
sozinho, tornando-se o Vice de Jânio Quadros.
Com a renúncia do Presidente, em agosto de 1961, foi
chamado às pressas para assumir a Chefia da Nação, em
meio a uma crise: os militares - com quem sempre manteve um relacionamento pontilhado de d1vergências desejavam o seu impedimento. Nesse período, eu era governador do Estado do Rio c vivi intensamente aqueles
dias tumultuosos.
O Parlamentarismo foi instituído como forma de contornar o problema. O Sr. Tancredo Neves foi o primeiro
Primeiro-Ministro. Um plebiscito nos trouxe de volta ao
s.istema presidencialista. Seus trinta meses de governo foram repletos de crises, até a sua sumária deposição,
seguindo-se o exílio, penoso para um homem ligado à
sua terra como Jango.
Relembrar esses acontecimentos é fundamental num
país onde há 24 anos não se realizam eleições diretas
para a Presidência da República e onde a História não é
recordada com a freqüência recomendável.
Nós, brasileiros, esquecemos cedo. Esquecemos que
todos nós fomos vítimas do golpe que ceifou João Gou·
lart da Presidência da República - ele -, que havia sido
eleito diretamente pelo povo. Um homem que nunca
traiu os verdadeiros interesses nacionais, mesmo na situação mais adversa.

Como legítimo sucessor de Getúlio Vargas, demonstrou sempre seu interesse voltado para as classes trabalhadoras, buscando uma maior participação de todos no
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desenvolvimento naclOnal, procurando uma parlilha
mais equilibrada das riquezas.
Quando já se sabia deposto, evitou a convulsão social.
Poderia ter ido ao rádio c à televisão chamar o povo para
reagir. Poderia ter resistido ao golpe. Preferiu, no entanto, evitar o banho de sangue e a violência, e deixar o País
a três de abril, quando já se huvia consumado irreversivelmente o levante.
João Goulart sempre foi um homem de caráter compreensivo, e, como tal, acreditava que outros eram tambêm dotados dessa qualidade, Um verbete de enciclopédia relata assim um período de seu Governo:
"O Governo João Goulart oscilou desde a sua
implantação: de um lado, o desejo de consolidaçào,
através da composição com os partidos, dos quais
esperou compreensão para suas aspirações políticas".
Jamais foi compreendido, no entanto, nem em seu
tempo nem após a sua morte. Poucos lembram, por
exemplo, a imagem do homem que tentou ampliar na
nossa sociedade O volume de pessoas com direito à alimentação, ao estudo, ao trabalho, ao lazer.
Jango - apelido de família que o tornou popular em
todo o Brasil - dedicou-se prioritariamente ao bemestar do trabalhador, preocupando-se, inclusive, mais
com esse projeto do que com a sua sobrevivência política
- e talvez daí tenha resultado a sua queda.
No exílio, manteve poucos contatos políticos, mas os
amigos que o visitavam diziam que seu pensamento esteve sempre voltado para o Brasil, tema central de conversas e preocupações.
Homem generoso, não nutriu ressentimentos por seus

adversários. Sonhava apenas em regressar logo ao seu
País para aqui mantcr uma vida normal com a família.
Esse sonho, entretanto, jamais se realizou. Revelandose sempre um grande empresário, desenvolveu no Uruguai excelcntcs negócios, levando uma vida sem preocupações financeiras, o que, no entanto, não lhe mudava o
desejo de regressar.
Doente, esteve na Europa para tratamento algumas
vezes, mas nunca quis sair em definitivo da América Latina, desejando estar sempre o mais próximo possível da
nossa fronteira.
Depois de sofrer dois enfartas, entabulou negociações
visando a voltar ao Brasil. Desejava garantias de que poderia viver com tranqüilidade em sua Pátria.
Sem que pudesse regressar, João Goulart morreu na
sua fazenda na cidade de Mercedes, Província de Corrienles, na Argentina, deixando no povo brasileiro a sensação de injustiça cometida contra um homem simples e
generoso. Sua morte no exílio deu um sentido dramático
à punição imposta a alguém que desejava apenas um

Brasil melhor.
Mas a História não pode apagar nem censurar, regis-

tro imutável que é da verdade em sua essência. Assim,
não foi sem emoção que milhares de brasileiros assistiram ao documentário. "Jango", do cineasta Sílvio Tendler, buscando a reconstituição da trajetória política do
líder trabalhista.
O filme foi aplaudido em sessões comerciais pelo povo, por aqueles que, comovidos, reviram nas telas uma
realidade brasileira que não mais existe, documentada
com filmes de arquivo, de incontestável veracidade, mostrando um presidente digno, preocupado com o bemestar social, com a dívida externa, com a influência das
multinacionais.
O documentário foi também apreciado pelos jovens,
por aqueles que não puderam vivenciar aquele momento
e desconheciam aquele Brasil. Não tiveram a oportunidade de conhecer Jango, um Presidente popular, democrata autêntico, um estadista fiel às aspirações de suas
bases, de rosto simpático e sorridente, que sempre foi
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considerado, desde os tempos ae fazendeiro no Sul,
como um bom conversador.
Ainda hoje, passados vinte anos de sua queda, há divergências sobre o seu desempenho na Presidência da
República. Ata,cado pela esquerda e pela direita, para
uns seu Governo foi nacionalista, democrático c popular; para outros, apenas populista.
Numa coisa, no entanto, todos estão de acordo: a de
que as classes populares e trabalhadoras alcançaram um
expressivo avanço ideol6gico e político, com maior participação nos destinos nacionais. Jango inaugurou, também, um novo caminho para a democracia de massas.
Quando falarmos em democracia, devemos, portanto,
lembrar de João Goulart, o estadista que procurou, por
todos os meios, mas sempre pacificamente, concretizar
projeto políticos - bruscamente interrompidos - que
ainda hoje permanecem por ser .realizados.
Nossas homenagens, portanto, ao ex-Presidente João
Goulart, um homem que soube engrandecer o PTB e
honrar o voto que recebeu nas urnas, mostrando-se sempre fiel aos princlpios que nortearam sua vida política.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE ( Amaury Müller) - Para a
homenagem, concedo a palavra ao Sr. Hugo Mardino,
na qualidade de Líder do PDS.
O SR HUGO MARDINI (PDS - RS. Scm revisão do
orador) - Sr. Prcsidente, não poderemos calar e muito
menos silenciar a nossa voz, quando a Câmara dos Deputados homenageia a figura singular do Presidente
João Belchior Marques Goulart. Sem dúvida, ele pertence à Hist6ria. O julgamento dos seus comtemporâneos
há de ser fdito pelos livros, pelas obras deixando para
trás, no rastro do tempo, o sentimento, as divergências,
as paixões, as injustiças e até aquilo que tenha sido feito
a seu favor ou contra ele.
Como rio-grandense, como gaúcho, como Deputado
Federal eleito pelo Rio Grande, quero associar-me a essa
homenagem em meu nome pessoal e em nome de todos
aqueles companheiros meus do Partido Democrático Social que viram em João Goulart alguém que preferiu,
num alto gesto, num gesto largo, num gesto aglutinador,
num gesto que somente o tempo há de explicar, sair do
País para evitar que o sangue generoso de seus irmãos
pudesse ser derramado numa guerra civil.
A João Goulart há de se fazer justiça. Posiciono-me na
condição daquele que o conheceu, como estudante secundarista e ele Vice-Presidente da República, para poso
teriormente tê-lo defendido e ter defendido a necessidade
de dar-se àqueles que, como ele, estiveram no exílio, o retorno à vida polltica nacional, o reingresso, a reintegração, a volta deles ao seio da familia brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, nestas singelas palavras, deixe que eu e meus companheiros nos juntemos à homenagem justa que lhe presta a Câmara do Deputados do
Brasil, desejando que o tempo sirva apenas para cada vez
mais defil1ir, com clareza e com justiça, o perfil da sua
personalidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amaury MUller) - Formalizada a homenagem tributada pela Câmara dos Deputados à mem6ria do Presidente João Belchior Marques
Goulart, com a conclusão dos pronunciamentos Sl!'e
aqui exaltaram a vida e a obra dõ grande liéiêi trãbalhista, quer a Presidência a ela adicionar algumas breves
considerações.
Da síntese desses discursos, nos quais afloraram significativos pormenores da existência do notável polltico
gaúcho, desnudados com talento e -riqueza hist6rica, parece emergir, em traços firmes e cristalinos, uma persa·
nalidade política nascida, sedimentada e devotada à perseguição das grandes causas.
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Ho nrando as tradições do heróico Estado sulino, onde
vultos ilustres o antecederam na proclamação do ideal
trabalhista, Jango assumiu a missão de comb(lter vigorosamente pela defesa de princípios que, sem desprezar a
importância do capital, enfatizavam a necessidade de
que os frutos da produção contemplassem em maiores
perccntuais as classes empobrecidas.
A essa finalidade consagraria sua meteórica trajetória
política: entre 1945 e 1961, ingressou no Partido Trabalhista Brasileiro, elegeu-se Deputado Estadual, coordenou a campanha de Getúlio Vargas à Presidência,
elegeu-se Deputado Federal, presidiu nacionalmente o
seu Partido, assumiu o Ministério do Trabalho e, por
dua vezes, a Vice-Presidência da República.
Com o epis6dio da renúncia, ascendeu à chefia do Governo e, em 31 meses, manteve as mesmas posições coerentes em favor das grandes causas da Nação e do povo,
que assim resumia:
"Os contrastes mais agudos que a sociedade brasileira apresenta, na fase atual do seu desenvolvimento, são de natureza estrutural e, em virtude deles, a imensa maioria da nossa população é sacrificada, quer no relativo à justa e equânime distribuição da renda nacional, quer no referente à sua
participação na vida política do país e nas oportunidades' de trabalho e de educação que o desenvolvimento a todos deve e pode oferecer".
Presidindo o País num dos períodos mais conturbados
de sua HIstória, João Goulart viu em seu mandato, de 7
de setembro de 1961 a 31 de março de 1964,
exacerbarem-se a níveis desconhecidos pela Nação as
opiniões políticas, que conduziram ao seu afastamento
traumático e ao sepultamento do regime constitucional
de 46.
Preservaria, ainda assim, até seu desaparecimento, em
6. de dezembro de 1976, na cidade de Mercedes, Província argentina de Corrientes, a mesma férrea convicção:
jamais desejou recompensas nem glórias; mas, à força de
luta perseverante, superando fadigas e opositores, cumprir o compromisso solene assumido com as populações
carentes, que pretendia ver niveladas às classes mais
prósperas, num Brasil sem diferenças substanciais entre
regiões e indivíduos.
Consignando a participação da Presidência nestli ho·
menagem à mem6ria de João Goulart, no oitavo aniversário de sua morte, desejo reportar-me ao mais lúcido
pensamento político de hoje, que, se porventura discorda
de seus meios, reconhece a validade de sua luta e
enaltece-Ihe o objetivo.
E registrar, por fim, que de sua existência aflora edificante ensinamento: os ideais - como o do trabalhismo
por ele ardorosamente abraçado - não se extinguem
com os homens que os proclamaram e persel!..uiram.
Antes, o ideal sobrevi~~ perenemente no sentimento,
nacional, em estreita união e inseparável identidade com
a mem6ria dos homens que o defenderam, a confirmar
que as grandes causas, não diminuindo de importância
no tempo, são como luzes, crescendo de luminosidade
entre as de maior grandeza, para fazer claro e seguroofi
elUllinhos das futuras gerações.
Jango permanecerá vivo para a Hist6ria.(Palmas.)
Srs. Deputados, a presente sessão, prorrogada coici·
dentemente para invocar a memória do inesquecível Presidente João Adoulrt, de cujos ideais e lutas sou um hu·
milde seguidor, é a derradeira, que, na atual legislatura,
tenho a honr~ de presidir.
Ao longo de quase dois anos, no decorrer de duas fecundas sessões legislativas, exerci a Presidência dos trabalhos inúmeras vezes, e tive o feliz ensejo de conhecer
melhor meus ilustres Colegas, em cuja inegável cultura,
em cujo extraordinário amor à verdade, à justiça e às his-
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t6ricas lutas do povo brasileiro, recolhi preciosos ensinamentos e impagáveis experiências.
É possível que tenha errado e até atropelado direitos.
Se o fiz, foi involutariamente, com a única e compreensível intenção de acertar.
Qucro, pois, penitenciar-me de eventuais equívocos
que haja praticado. Conforta-me, porém, a convicção de
que agi com absoluta lisura, sem paixões ou facciosismo,
subordinando-me exclusivamenete às normas regimentais.
Crcio que divergir é próprio do homen. Mas, para que
estas divergências, ao invés de separâ-Ios, possam
aproximá-los e torná-los mais solidários, precisam ser
responsáveis e conscientes. Penso que todos n6s independentemente do partido a que pertençamos ou das idéias
que esposemos, agimos consciente e responsavelmente,
sempre. Daí por que me considero gratificado pelo que
aprendi, pela experiência que pude recolher com os
nobres Parlamentares de todos os partidos políticos. A
todos, minha profunda gratidão e sincero apreço, votos
que tomo a liberdade de tornar extensivos aos dedicados
taquígrafos e demais funcionários da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Amaury MUller) - Nada mais
havendo a tratar, vou levantar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Amaury MUller) - Levanto a
sessão, designando para amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Encerramento da 2' Sessão Legisl;uiva Ordinária, da
47' Legislatura.

DEIXAM DE COMPARECER OS SIiNHORES:

Pernambuco
Egídio Ferreira Lima - PMDB; Oswaldo Coelho PDS; Thales Ramalho - PDS

Sergipe
José Carlos Teixeira -

PMDB.

Bahia
Afrísio Vieira Lima -

PDS.

Rio de Janeiro
Aloysio Teixeira - PMDB; Fernando Carvalho PTB; Léo Simões - PDS; Leônidas Sampaio - PMDB;
Sebastião Nery - PDT.

Minas Gerais
José Machado - PDS; Luís Dulci Cícero de Vasconcellos - PDS

PT; Paulino

Sio Paulo
Diogo Nomura -

PDS; Maluly Neto -

PDS.

Param(
Fabiano Braga Cortes PDS.

PDS; Renato Johhssõn -

Santa Catarina
João Paganella -

PDS; Pedro Colin -

PDS.

Rio Grande do Sul
Oly Fachin -

PDS.

IX -{-évanta-se a Sessão às 19 horas e 40 minutos.
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DIRCURSO DO SR. DEPUTADO JORGE
CUR Y, PROFERIDO NA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984.

o SR. JORGE CURY (PTB - RJ) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, eminentes representantes da N ação árabe,
somos filho de imigrantes, que para esta dadivosa terra
vieram; trouxeram os ensinamentos e a história dos seus
antepassados, que tanto engrandeceram o universo;
trouxeram para cá o exemplo do trabalho, da dignidade,
da probidade, do amor, pregando, sobretudo, a compreensão entre os povos.
E nós, que somos, por excelêneia, um Pais pacifista,
temos rezado muito para que, por sobre aquela região
conturbada, pouse o manto da paz, a fim de que reine a
eompreensão, a fim de que não sirva o exemplo do sangue aos pósteros, entristeeendo as páginas da própria
História.
Para tanto, é imperioso que as demais Nações do
mundo se curvem ante à evidência do direito do povo palestino à postulação de um lugar ao sol, que se lhe reconheça o direito a um recanto ao qual possa chamar de
Pátria, onde, reorganizado e coeso, possa dar a sua contribuição efetiva ao progresso da humanidade e à paz
universal que todos almejamos.
Podemos ufanar-nos de termos relações diplomáticas
com todos os países. Queremos ter a ufania de dizer, até,
que, com o Iraque, temos tratados comerciais de alta relevância para a evolução c o desenvolvimento dos dois
povos, das duas nações.
Então, é com indizível e incontida emoção que assomo
a esta tribuna para fazer uma saudação aos meus colegas
primos, porque temos o vicio, temos o vem de nos tratarmos sempre como parentes. E quis o destino, hoje,
com o seu dedo caprichoso, que estivesse eu no plenário
desta Casa e fosse justamente o escolhido para saudá-los
em nome do Parlamento e - por que não dizer? - em
nome de toda a Nação brasileira, que, reverente, recebe
sua visita como um verdadeiro galardão a se incorporar
à História da nossa Pátria.
DISCURSO DO SR. FRANCISCO DIAS
PUBLlCADO NO DCN DE 30-11-1984, QUE SE
REPUBLlCA POR HAVER SAlDO COM OMISSÕES.

o SR. FRANCISCO DIAS (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte , Srs. Deputados,
com grande satisfação registro nesta Casa do Congresso
N acionaI a visita que integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, cuja delegação teve a
abrilhantá-Ia a figura ilustre do jornalista politico Ruy
Lopes, no periodo de 6 a 11 de novembro do corrente
ano, realizam à Coréia.
A despeito de tudo o que se lê e o que se sabe a respeito do admirável progresso e desenvolvimento da Coréia,
não deixa de ser surpreendente verificar. "in loeeo",
como aconteceu com os membros da comitiva brasileira,
o quc é possivel quando se trabalha com determinação e
com fé para atingir a um fim determinado: o desenvolvimento harmonioso de um país, onde não há desemprego,
não há miseráveis e todos desfrutam de bem-estar pessoaI 'C social. E tudo isso em um pais com uma área aproximada da do Estado de Santa Catarina (98.966km') e
uma população 50% superior a doi Estado de São Paulo
(cerca de 39 milhões de habitantes), devendo-se considerar que se constitui eomo Nação independente em 15 de
agosto dc 1948, após emergir, em apenas duas décadas,
de uma situação de país paupérrimo para uma posição
,privilegiada de nação de classe média, alfabetizada e otimista.
Não se deve deixar de mencionar quc estc pequeno território, inferior a 100 mil km', inclui cerca de três mil
ilhas dc difícil administração e apenas 19 mil km' de ter-
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ras agricultáveis. o que vale dizer, em termos comparativos. uma área correspondente ao pcqueno Estado de
Sergipe, mas cuja participação no PNB coreado é de
] 5%, enquanto o setor secundário comparece na formação do PNB com 40% e o terciário, com 45%
Como o Japão, a Coréia apresenta-se carcnte em recursos naturais e possui um pequeno mercado interno.
Dessa forma, o país depende grandemente do mercado
cxterno. O pouco de recursos naturais existentes (principalmente carvão e gás) ficou com a Coréia do Norte
(122.370 Km'), ocupada pelos soviéticos. Tendo que enfrentar estes dois obstáculos: falta de recursos naturais e
pequeno mercado interno, acresce-se a essa dúplice dificuldade o poderoso vizinho, altamente industrializado e
que tem que ser enfrentado no disputadíssimo mercado
internacional: o Japão. Com todas essas condições diver~
sas, a Coréia não se esmoreceu. O que se verifieou foi
uma estratégia de desenvolvimento que teve seus críticos
iniciais, por voltar-se para um mercado externo (assim
como ~correu no Brasil), e que apresenta hoje o acerto
da medida. Basta verificar que em 1950 o país possuia
uma renda "per capíta" de US$ 70, em termos de PNB,
com uma taxa de crescimento dcmográfico explosiva de
3 a 4% e, por via de conseqüência, uma baixíssima pro, dutividade.
Não havia, portanto, outra alternativa: tinha que conquistar o mercadado externo. Por volta de 1960, a Coréia
exportava apenas 6% do seu PNB. Como trabalhavam
muito e ganhavam pouco, os custos dos coreanos eram
bem mais baixos que os dos ocidentais. o que permitiu o
espetacular crescimento das exportações para 60% entre
1962 e 1971.
Após essa primeira etapa, a partir dos anos 70, a Coréia
entra decisivamente na indústria pesada. Diminui a
mão-de-obra intensiva e ocorre a intensiva utilização da
tecnologia. A Coréia muda o seu perfil no mercado externo e passa então a competir em setores de tecnologia
altamente desenvolvidas com produtos eletrônicos altamente sofisticados, máquinas pesadas e navios, sendo,
hoje o 29 produtor mundial de navios, seguida pela Ale'manha Ocidental, Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, após ter deslocado o Brasil do 59
lugar, posição que ocupava em 1979.
Essa conquista no mercado externo não deixou de
possuir crlticos no próprio país, assim como ocorreu
com o Brasil ao assumir semelhante estratégiea, o chamado "modelo exportador". Vale a pena registrar a opinião judiciosa do jornalista Ib Teixeira, em matéria
publicada no "Jornal da Tarde", de 24 do corrente mês e
ano em que faz um balanço da viagem que realizou em
outubro à Coréia, como participante do Fórum Internacional sobre Industrialização e Vinculações UrbanoRurais, reprcsentando a revista Conjuntura Econômica,
da Fundação Getúlio Vargas, onde assinala: "Por volta
de 1962, o total das exportações coreanas era ridículo,
pouco mais de USS 56,7 milhões. Sua participação no
PNB se aproximava dos 6%. Ainda havia o descrédito".
Diz, a seguir; "Decorridas duas décadas da experiência
coreana, o país não só exporta muito como exporta bem.
No ano passado, por exemplo, eles já haviam ultrapassado o Brasil em matéria de exportações, ao faturar US$
24,2 bilhões, em comparação com os USS 21.900 bilhões
dos brasileiros. Além disso, 94, I% de suas exportações
foram constituídas de produtos industriais, dos quais
53,6% se originaram no setor da indústria pesada e química. Enquanto as exportações brasileiras cresciam entre
1962 e 1983 cerca de 1.200%, no mesmo pcriodo as cxportações da Coréia do Sulavançaram cerca de
40.000%". Lembra, ainda, o arguto jornalista' que enquanto no Brasil apenas 9% do produto bruto tem origem nas exportações, na Coréia essa participação chega
a 32%, o que significa mais emprego e bem estar para milhões de coreanos.
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Ê este, Sr. Presidente, o país que tivemos o privilégio
de visitar e conhecer e que se constitui num belo exemplo
para todos os povos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. ao descobrir o caminho próprio para romper as
barreiras do subdesenvolvimento e da miséria e
constituir-se em menos de duas décadas em uma próspera Nação, saindo dos USS 87 "per capita", em 1962,
para os 2 mil dólares que hoje ostenta. Sem dúvida um
exemplo a ser meditado. Um povo que soube escolher
seu caminho nas circunstâncias e alternativas que se lhe
apresentavam, impondo-se a si mesmo e ao mundo através da crença no trabalho e na determinação da sua vontade, onde o interesse social e coletivo prevaleceram
sobre o individual, 'a fim de que, em um curto espaço de
tempo, apenas duas décadas, todos possam, hoje, usufruir de um grande bem-estar.
Concluindo, todos nÓs que participamos da visita à
Coréia voltamos enriquecidos pela experiência que vivemos. Um intercâmbio como o que nos foi proporciona.
do pelo Governo coreano, não somcnte fortalece os
laços de amizade quc nos une como sedimenta nossas relações e fortalece nossa crença no trabalho, quando
orientado para o bem comum.
Somos profundamente reconhecidos à oportunidade e
recepção que nos foram proporcionadas pelo Sr. Deputado Lee, Dong-Jin, Presidente da Associação de Amizade de Parlamentares Coreano-Brasileiros, e que é também o líder do maior Partido Politico dc Oposição, o
Partido Democrático da Coréia, que nos permitiu, em
curto espaço de tempo, tomarmos contato com os aspectos mais dinâmicos da realidade coerana.
De igual maneira. o ilustre representante do Brasil na
Coréia, embaixador Frederico Carlos Carnaúba, juntamente com seus auxiliares, foram inexcediveis nas gentilezas e atenções com a delegação brasileira. Diplomatas
e funcionários da Chancelaria que honram a nobre tradição da Casa de Rio Branco, pela cultura e devotamento ao Brasil.
Meus agradecimentos também ao Presidente da Assembléia Nacional, Sr. Shae-Shick; ao vice-Primeiro Ministro e Ministro de Planificação Econômica, Sr. Shim,
Byong ao Ministro das Relações Exteriores, Sr. LeIO,
Won-Kyungi ao Vice-Ministro das Relações Exteriores,
Sr. Lee, San Ock; aos Presidentes do Grupo Hyundai; a
todos os assessores do Governo Coreano e ao Embaixador da Coréia no Brasil, juntamente a sua família e assessores.
Era o que tinha a dizer.

DISCURSO DO SR. JOSE MENDONÇA DE
MORAIS PUBLICADO NO DCN DE 27·10-1984,
QUE SE REPUBLICA POR HA VER SAlDO
COM OMISSÕES.
O SR. JOst MENDONÇA DE MORAIS (PMDBMG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados presentes neste plenário e ouvintes dos seus gabinetes, há mais de 30 dias venho preparando o pronunciamento que hoje deverei proferir para a Nação inteira.
Surprcendido com os fatos desta manhã, devo motivo de
lealdade a minha consciência democrática, ao meu partido e a minha posição de Vice-Lider do PMDB, colocar,
unicamente, a minha preocupação pessoal, com referência aos fatos aqui anunciados e denunciados. Esses fatos
têm origem no temor de perda do poder por aqueles que
teimam em permanecer mandando e desmandando. Nesta Nação, tão sequiosa de novos rumos para a vida nacional. Não poderia também deixar de referir-me ao editorial "Questão de honra" do "Jornal do Brasil". Contestando as atitudes do Presidente do Senado Federal, o
editorialista, depois de expor alguns fatos, diz o seguinte:
"Vamos deixar de circunlóquios. O problema
não é de natureza jurídica e sim de ordem moral. O
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Senador Dalla precisa entender que lhe cabe manter
a dignidade possível na elahoração, e não degradála com jurisdicismo de ocasião."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço que conste dos
Anais da Casa a íntegra desse editorial como parte do
meu pronunciamento.
Por não se tratar de assunto de ordem jurídica, havia
preparado para hoje enfocar tema de naturcza estritamente moral, consolidado pelo ordenamento jurídicoinstitucional, através da Constituição. Vou falar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre a censura nacional dirigida pelo Conselho Superior de Censura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, toda sociedade precisa
de proteção contra o mal, seja ele qúal for, venha de
onde vier. Também a sociedade brasileira precisa de proteção.
E a proteção que se lhe impõe como indispensável,
como urgente, não se restringe a de um só direito, como
o da segurança pessoal, ou segurança nacional, mas todos os "direitos inerentes à pessoa humana, no seu ser
totalizante',.
Cada um, a seu nível e momento, os direitos se voltam
para um núcleo comum, e. por isso, não pode haver a
sobrevalia de um em detrimento de outros.
Por esta razão é que deve ser melhor e mais enfaticamente lembrado, o mais esquecido ultimamente, ou propositadamente ferido e ultrajado. Falo do direito ao pudor, ao sentimento de vergonha e à nobreza a que os indivíduos e as coletividades têm dircito.
Ê o direito de ter nojo de coisas imundas e o correspondente direito de evitá-Ias.
A luta pela sobrevivência é constante no ser humano,
como eterna é e será a lnta entre a vida e a morte, entre o
bem e o mal.
Como não podemos ficar à mercê de bandidos, também não podemos estar rendidos, indefesos, sob o poder
e sob o domínio de intocáveis vírus e bactérias imunológicas da vida e da moral.
Como defesa preventiva, a ciência, a pesquisa científica, tem conseguido avanços espetaculares no alongamento da vida animal, especialmente da vida humana.
A higiene individual e coletiva é recomendada por métodos educativos e até coercitivos, quando não punitivos.
Como a sujeira exterior é fruto da desconsideração social, sofrida pelo homem, a sujeira íntima, a sujeira morai é fruto do desrespeito ao princípio da ética e da dignidade humana na convivência comunitária e social.
A saúde social, coletiva, não pode ser apenas física.
{jrge que seja também psíquica e moral. O direito ao pudor é o elemento remanescente para que não percamos a
noção do abismo, do fosso em que a sanha da rapinagem
do capitalismo ateu ou do comunismo escravizador quer
nos atirãr, sem misericórdia.
Ê por ausência de moral que não mais existe pudor em
lugar algum. Nem nos lares, nem nas vias públicas, nem
nos c1uhes recreativos, nem na sociedade, nem no Governo, nem em grande parte dos governados.
No Brasil, muitos indivíduos não mais se importam
em ser honestos, corretos. A profética afirmação de Rui
Barbosa torna-se evidência ao longo dos anos. Até a arte
fogc à sua finalidade e traduz a mentira e a doença, em
lugar da verdade e da integridade do ser humano.
A cultura se desvirtuou, emprestando seu nome como
indispensável para a impostnra de aberrações psicossomáticas e da sordidez de homens decaídos.
Em questão de pudor, de senso de vergonha, e, via de
conseqüência. de valores à decência nas idéias e comportamentos, o crime passou a ser tão consentido, e mesmo tão elogiado, que virou regra geral.
Por isso. é que a sociedade brasileira precisa de proteção. E proteção urgentíssima, contra o avanço do mal,
travestido de liberdade de expressão e de atitudes.
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Todos sabemos que não há liberdade absoluta. Toda
liberdade é relativa e tem limites naturais. O direito meu
termina onde começa o direito dos outros, e vice-versa.
Ao preservar a liberdade na manifestação do pensamento, o § 8. do art. 153 da Constituição Federal, sadia·
mentc, estabelece um tipo de proteção contra a permissividadc, nos exatos termos que rcproduzirei aqui para conhecimento e exame da nossa situação. Diz o § 8" do art.
153 da Consto Federal:
"Ê livre a manifestação do pensamento, de convicção política c filosófica, bem como a prestação de
informação ao independente de censnra. Salvo
quanto a Diversões e Espetáculos Públicos. respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que
cometer. Ê assegurado o direito de resposta. A
publicação de livros, jornais e periódicos não depeno
de de licença da autoridade. Não serão, porém, toleradas a Propaganda de Guerra. de Subversão da Ordem ou de Preconceitos de Religião. de Raça, ou de
Classe, e as Publicações e Exteriorizações Contrárias à Moral e aos Bons Costumes."

Sr. Presidente. este texto constitucional é violentado
na sua totalidade, principalmente hoje. pelos atos denunciados nesta Casa com referência à manifestação do pensamento e da convicção filosófica de cada cidadão brasileiro.
Está aí um tipo de proteção que. se não fosse desprezada pelos responsáveis por sua aplicação em favor do povo, evitaria qualquer outra providência. até mesmo este
meu discurso, hoje.
Não há dúvida de que o texto constitucional é claro
demais e não permite confusão entre o que é liberdade
garantida e o que significa a licenciosidade proibida.
Não bastasse o texto citado, o Código Penal brasileiro, pra tornar mais explícita e imperativa a proteção ao
sentido de vergonha do povo nos artigos 233 e 234, define e pune como crime o Ultrage Público ao Pudor, indicando como modalidade desse delito o ato de fazer, importar, exportar e adquirir escrito, dcsenho pintura estampa ou qualquer objeto obsceno. As revistas pornográficas, estrangeiras ou nacionais, aí estão desafiando os
brios desta Nação e provocando nossa dignidade pessoal
e cristã.
O cinema e a Televisão violam estes preceitos legais,
até com o apoio do Poder Público, representado pelo
Conselho Superior de Censura e ou mediante decisões
júdiciais injurídicas.
Para alguns não convêm, é certo, que se tenha diante
dos olhos essa incômoda lembrança, esse estorvo à promissora e vitoriosa, até aqui, empresa de degradação
moral, que fatura bilhões de cruzeiros em cima da curiosidade humana, com pornochanchadas e sexo explícito.
E isso é próprio desses regimes ditatoriais que querem
ver o povo vencido na sua resistencia moral, para implantar o seu sistema, o seu regimc.
Por isso, beneficiários e delinqüentes fazem coro contra a norma legal em referência, todos apoiados pelos
componentes do Conselho Superior de Censura do Ministério da Justiça, principalmente por aqueles que reprcscntam o governo.
Essa máfia diabólica pratica toda sorte de atentados
ao pudor social, através de filmes, de novelas e de peças
teatrais, exibidos em cinemas, televisões ou em palcos,
não tanto pelo valor de críticas políticas, que são válidas

- pois rldendum castlgat mores, já diziam os romanos,
mas principalmente para corromper a alma da nossa juventude, da nossa sociedade c, especialmente, para corromper o comportamento social de resitência àqueles
que querem violar os nossos direitos.
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o Sr. Aldo Arantes -

o

Permite-me V. "EX"'tImlll'aljj}f

SR. JOSt.:MEJlolDeNÇA DE MORAES todo prazer, ilustre Deputado ggiano.

Com

o Sr, Aldo Arantes - Nobre Deputado José Mendonça de Moraes, estamos vivendo um momento extremamente importante na vida política do País, quando as
forças democráticas conseguiram constituir uma grande
aliança política, criando condições objetivas para a vitória do .,"x-Governador Tancredo Neves e para colocar
um ponto final nos vinte anos de arbltrio, de ditadnra
militar. No entanto, companheir~, começamos a perceber que, progressivamente, ações são desenvolvidas com
o nítido propósito de perturbar o processo eleitoral, com
o nítido propósito de tentarem inviabilizar a candidatura
Tancredo Neves, já que ela tem o apoio do povo brasileiro e; hoje, também, o respaldo dos integrantes do Colégio Eleitoral. Chegamos a uma situação tão absurda,
nobrc1;)eputado José Mendonça de Moracs, que um Colégio Eleitoral, criado para respaldar este regime pela sua
composição, transformou-se no contrário e, hoje, tem
uma maioria que garante a eleição de Tancredo Neves,
daí por que essas ações são praticadas. O Sr. Paulo Maluf veio a público dizer que o feio é perder, c disse ao
povo brasileiro, perante as câmaras de televisão, que
adotaria todas as medidas no sentido de garantir a sua
eleição. E estas medidas estão sendo adotadas, seja
abruptamente, seja às caladas da noite, scja através da
tentativa dc corrupção dc Mário Juruna, seja através da
tentativa de aliciamento de outros Deputados quejá vieram a público denunciá-lo, seja através da intervenção
feita no Estado do Maranhão. seja atavés das prisões que
estão sendo feitas por todo o Brasil. Quero, aqui, aproveitando este pronunciamento, dizer que hoje de manhã
desencaderam-se no País inteiro ações repressivas por
parte da Polícia Federal. Acabo de falar com o Ministro
da Justiça e. estranhamente. S. Ex' me informou que não
tem conhecimento dos acontecimentos. Muito me estranha. porque é uma ação coordenada a nível nacional.
Venho aqui faz~r uma denúncia - e solicito ao meu ilustre companheiro que a incorpore ao seu pronunciamento
para que o povo brasileiro tome conhecimento através
da "Voz do Brasil" - da prisão de inúmeros democratas
e patriotas. Denuncio aqui a prisão em São Paulo de José Duartc Rogério Lustosa, Lúcia Lustosa, de Gilberto
Natalino, de Renato Rabelo, de Delcimar Pires, Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas;
denuncio a prisão. em Salvador. de Loreta Valadares.
Uval Freire Jr., de Javier Alfava, ex-Presidente da UNE,
de Teresa, de Pedro Augusto, de Carlos Valadares, de
Pêricles Souza, de Ronaldo, denuncio também a prisão
em Goiânia, de Luiz Carlos Orro. Companheiro Deputado. qual o objetivo dessas prisões? Qual o objetivo dessas ações? Ê evidente a tentativa de intimidar os demo·
.cratas, de conter o processo de mobilização popular, é a
tentativa de conter o processo de decomposição política
do PDS, é a tentativa de salvar, de qualquer maneira, a
candidatura Paulo Maluf. Mas tenho certeza de que essas ações terão seu sentido invertido. Repercutirão nos
deputados federais e estaduais, repercutirão no povo
brasileiro, no sentido de reafirmar a determinação de
acabar com tudo isto que está aí. Não permitiremos uso
de um pequeno grupo de extrema direita que quer agora
levantar o fantasma do comunismo. É uma verdadeira
pilhéria, é uma verdadeira palhaçada fazer isso depois de
20 anos em que se manifestou verdadeiro fantasma do
povo brasileiro. o fantasma do fascismo, que prendeu,
que torturou. que assassinou democratas e patriotas e
que agora, deseperados, se aferram à estrutura 'de poder
no seirtido de tentar impedir o processo de democratização do País. Mas ten ho certeza, nobre Deputado. de
que o povo brasileiro não irá admitir tais manobras, de
que o povo brasilciro, que políticos brasileiros irão con-
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tinuar com determinação, unificados em torno da candidatura Tancredo Neves, compreendendo, mais do que
nunca, que o instrumento fundamental para assegurar
essa travessia - como dizia nosso Presidente Ulysses
Guimarães - no sentido da democratização, é a mobilização popular. Nossa força está no povo mobilizado.
Daí por que agora, mais do que nunca, para garantir a
eleição de Tancredo Neves, e mais, para garantir sua
posse, é necessária a mobilização de milhões de brasileiros na rua, para demonstrar a esse pequeno grupo que o
povo brasileiro não aceita mais manipulações, não aceita
golpes, não aceita medidas dessa natureza, contrárias ao
sentimento de mudança do povo brasileiro.

o SR. JOsl!: MENDONÇA DE MORAIS - Deputado Aldo Arantes, incorporo ao meu discurso a colocação
e as denúncias de V. Ex' O que está acontecendo no País
hoje é fruto e conseqüência desse desmando de imoralidades seguidas, tramadas no Ministério da Justiça. Nosso povo está sendo levado a não ter resisténcia, mas, felizmente, da base emerge uma resistência à imoralidade
da publicidade, à imoralidade de atitudes políticas, à
imoralidade da pressão violenta em cima das nossas convicções democráticas, religiosas e cristãs. gostaria de
continuar minha fala dizendo que deixei de fazer a colocação que estou fazendo agora, no horário de Liderança,
para não comprometer meu partido com um assunto exclusivamente pessoal, qual seja a convicção religiosa.
Esta a convicção que se deve ter - estou falando hoje
em meu nome pessoal - na defesa de princípios fundamentais para uma nação ser sadia. Todo homem deve
defender sua convicção de moral, sua posição de defesa
da família brasileira, do pudor, da privacidade, conforme hei de chegar daqui a instantes. Pois bem, Sr. Presidente.
Não se invoque que cada um vê, se quiser, o que é exibido. O dirigismo indutor da cabeça do povo é fato real.
Sc válido fosse esse argumento, porque existem normas legais proibitivas no mundo todo? - Por que existem tribunais, condenações e punições?
Porque nem tudo é permitido. Não é permitido porque fere o direito de alguém, quando praticado.
Pois bem, desde os escândalos nacionais, como: Lutfala. Capemi, Delfin, Polonetas, Coroa-Brastel, Relatório
Saraiva, Furtos no INPS, Bomba do Rio-Centro, e outros, até a maçiça produção obscena do teatro, do cinema e das novelas nacionais, tudo está a denunciar uma
predominante atmosfera de crime sem punição, neste
País.
Muitos, Srs. Deputados, Srs. Senadores, se preocupam com os crimes contra o Patrimônio Nacional ou
contra os Direitos Políticos dos cidadãos, no que fazem
muito bem. Mas não se preocupam com os crimes contra
a dignidade moral e espiritual do povo brasileiro, ou tc. merosamente, se omitem diante do assunto, para não ficarem mal com o Poder de Comunicação de massa instalado no Brasil. Há um estímulo psíquico para que todos
continuem a cometer esses crimes, a roubar, a violar, a
desrespeitar, a invadir a privacidade dos nossos lares,
porque nada será punido.
Meu compromisso, porém, é com a verdade e não com
os manobristas da c~municação, que são infiéis à verdade, mas fiéis ao superfaturamento, não se importando
com a lisura, ou não, do uso da comunicação. O que
querem é faturar.
Crime sem punição é crime institucionalizado.
O Sr. Roberto Rollemberg - V. Ex' está tratando de
um assunto efetivamente importante, tão importante que
o espaço que tem naturalmente não daria para fazer uma
análise de todos os aspectos, ainda mais que os apartes
interrompem este trabalho.
O SR. JOst MENDONÇA DE MORAIS prazer receber apartes dos colegas.

fi um

O Sr. Roberto Rollemberg - Realmente, o aparte anterior foi fundamental em face do problema nacional e às
violéncias que estão ocorrendo.
O SR. JOSJ;: MENDONÇA DE MORAIS dade.

É ver-

O Sr. Roberto Rollemberg - Mas vou apartear V. Ex'
rapidamente quanto ao assunto que está tratando. Encontro, em seu pronunciamento, a exteriorização de uma
pessoa quc efetivamente tcm sua formação cristã, sua
formação moral e é ciosa dela. Mas gostaria de fazer
uma observação um pouco discordante, quando V. Ex'
diz que isso é resultado de uma institucionalização da degradação dos princípios morais, que é resultado também
do autoritarismo. Como V. Ex' esta discutindo o assunto
em termos altos, gostaria de escapar um pouco do Brasil
para opinar e ouvir a opinião de V. Ex' Entendo que esse
processo de desmoralização, de vergonhas nacionais, em
que se ouve falar "Futebol do Brasíl é uma vergonha,
política do Brasil é uma vergonha, o Brasil não é um País
sério". I\final, infelizmente, existe uma regra geral afirmativa no sentido de uma vergonha nacional. Em quase
tudo que O povo critica e afirma há uma vergonha. Deputado. entendo que isto é diretamente ligado ao proble_
ma econômico. Aeho que o problema moral e o problema religioso são fenômenos de super-estrutura. Não que
eu tenha uma posição marxista quanto ao problema: tenho o marxismo como uma forma de análise. Mas entendo que tudo isto que V. Ex' falou é resultado do sistema
capitalista. Não sou um homem viajado, mas leio alguma coisa e as informações hoje chegam rapidamente, independentc da nossa verificação pessoal dos ambientes, e
verifico que tal não ocorre nos países socialistas. 1\ sociedade lá é muito protegida. Os que conhecem a União Soviética dizem que, sendo o país de maior projeção no
grupo comunista do mundo, seus problemas morais são
levados muito a sério. Algumas pessoas já disseram, que
na União Soviética o Governo é conservador em relação
a isso. Não é bem assim. É que desse modo está ordenada economicamente a sociedade e limitado o campo de
atuação de certas empresas que se interessam exclusivamente no lucro. Quanto às que estão engajadas na responsabilidade de estruturação moral da sociedade, têm
essa liberdade característica do regime capitalista, na livre iniciativa. E V. Ex' com seu princípio moral e espírito cristão, não vai barrar nunca a sede de lucro capitalista.
Gostaria que V. Ex' analisasse por que nos países socialistas não existe esta degradação moral. Vou terminar,
porque estou contrariando o que afirmei, ou seja, que a
interrupção com apartes prejudica. Mas é exatamente no
sentido de que, estruturada a sociedade de uma forma,
social e economicamente justa, e limitados os lucros das
empresas que não vêem limite no seu comportamento,
estaremos barrando o problema. A luta moral é honrosa,
mas é difícil ou quase impossível de ser atingida.
O SR. JOst MENDONÇA DE MORAIS - Ilustre
Deputado Roberto Rollemberg, não sou marxista; sou
cristão, e procuro pautar a minha vida por este principio
filosófico de vida. Então descarto todas as demais. No
entanto, discordo de V. Ex' quanto a algumas colocações. Primeiro, o comunismo marxista é doutrina.
Não há liberdade democrática nem de comunicação nem
de idéias e muito menos das propostas religiosas. A religião nestes países é tida como ópio; é tolerada no papel,

mas não é permitida na realidade. Estive recentemente
em dois países comunistas - Bulgária c Romênia - e
questionei muito esses assuntos com os oossos interlocutores de lá, inclusive Deputados, e eles passaram aperto
para me responderem na lógica o que eu queria. Lá, o dirigismo de comunicação é terrível, tanto quanto num regime ditatorial como foi no Brasil até há pouco tempo e
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agora, felizmente, mais abrandado. Entendo que as colocações são diferentes. Até aceito a informação de que lá
há mais rigor quanto à moral. Mas, paralelamente, na
mesma colocação, devemos considerar o que há no Irã.
Naquele país, não se permite, de forma nenhuma, pelo
sistema de Khomeini, qualquer liberdade sexual para a
prostituição ou para o homosexualismo. Então, há uma
ditadura que proíbe isso, para manter o próprio poder.
Esta á a visão global que tenho. Com referência à censura brasileira que aí está, eu já vejo que o tempo me dirá
se as colocações que fiz foram sérias, estudas, meditadas,
com uma crítica terrena às atitudes do Conselho Superior de Censura, que, com o apoio de certos setores, vem

promovendo a deformação total da formação cristã do
nosso povo, com a liberação de filmes indecentíssimos
para o horário nobre, tanto na televisão quanto no cinema. E esse Conselho também é fruto da mentalidade que
emana do Sr. Ministro Ibrahim Abi-Ackcl, Ministro da
Justiça. Não devemos esquecer que o Conselho 6 diretamente ligado ao Ministério da Justiça Rigoroso é o Conselho para liberação de peças que criticam o sistema que
aí está, como rigorosa é a censura nos países socialistas,
principalmente nos países comunistas. Estive em alguns
desses países c pude observar que só há uma televisão,
q~e

é estatal, e que as estações de rádio param de trans-

mitir programas impreterivelmente, às 22 horas. Até os
programas de visitas oficiais não são transmitidos ao
vivo - isto pudemos testemunhar.
Senhor Presidente, Senhores Deputados. Nesta Casa,
onde o povo tem vez e voz, através de representantes

legítimos e sinceramente indentificados com suas bases,
muito já se falou contra os homens que dirigem a máquina corrupta e corruptora dos setores financeiros e, ao arrepio da lei, agem sob o estímulo e sob o pagamento dos
cofres públicos.
No entanto, têm medo de enfrentar poderosos grupos,
dentro ou fora do Governo, que corrompem a alma de
nossa gente, aviltam a dignidade nacional, transformam
nossos moços em delinqüentes ou em homossexuais e reduz a mulher a objeto de prazer, quando não em prostituta refinada, granfina que só leva vantagens sobre a outra que é esposa, mãe e companhcira de todas as horas,
sejam horas alegres, sejam de dificuldades.
São os mafiosos donos ou promotores da chamada
"indústria pornográfica", que dominaram o teatro, o cinema c a televisão nacionais, e partem agora para tomar
de assalto, sem estorvos, com o apoio explícito do Conselho Superior de Censura, os lares brasileiros, através
da liberação de filmes imorais para horários nobres,
quando a juventude ainda está à frente de aparelhos de
televisão.
É o que vemos pelo noticiário mais recente da imprensa, inclusive com destaque de que o próprio Ministro da
Justiça franqueou para a Rede Globo de Televisão, a
projeção de 2 (dois) filmes altamente inconvenientes
para a formação da personalidade de nossa juventude,
que se intitulam. "Dona Flor e seus dois maridos" c o outro "Toda nudez será castigada."
Ambos os filmes estão recheados por cena de sexo
explícito, nudismo, diálogos chulos e palavras de baixo
calão.
Em "Toda nudez será castigada", de Darlene Glória;
já de 17 anos atrás, foi para ridicularizar um programa
que essa artista hoje faz com convertida cristã, com o seu
nome de Helena Brandão, na televisão, em programas de
recuperação de ex-colegas, de artistas, drogados, viciados em bebidas alcóolicas. Para desmoralizá-Ia quiseram
lançar esse filme. Como a repulsa nacional foi muito
grande, a mesma Rede Globo está montando um Caso
Verdade intitulado "Todo pecado será perdoado", para
exibição às vésperas de Natal, em que conta a vida de
Darlene Glória, o seu sofrimento, a su.a conversão e o
seu trabalho, hoje. Quer Helena Brandão pagar uma

16078

Quarta-feira 5

uivida moral que ela confessa haver contraído com o
Brasil, ao tempo de sua vida de artista profana.
Há um choque de contradições em tudo isso. Gostaria, Sr. Presidente, de referir-me a fatos que a imprensa
trouxe e que examinei com profundidade, fatos que a imprensa comentou em sentenças de juízes, dando a decisão contrária e outros a favor tudo isso faço uma análise
no meu pronunêiamento.

. Pois bem, Senhor Presidente, Senhores Deputados, reconheço o valor da Televisão, no Brasil e no mundo,
com o grande poder de "fazer a cabeça" do povo, pelo
dirigismo daquilo que veicula. Ao invés de propagar o
bem, a verdade e o belo, a Televisão e o cinema brasileiros, lamentavelmente, corrompem a nacionalidde, invertendo a ordem de valores éticos, morais e religiosos,
através da institucionalização da corrupção moral e da
infidelidade conjugal, a partir do namoro, tudo isto fazendo sob a invocação falsa dc libcrdade.
Tanto o Conselho Sup"l'ior de Censura, como alguns
juízes federais, vêm facilitando esta inversão de valores,
com violação do preceito constitucional já citado.
O Jornal do Brasil, edição .dc 17 de setembro deste
ano, informa que, na Justiça Federal de São Paulo, dois
Juízes tém sistematicamente liberado, mediante sentenças liminares em mandados de segurança, filmes da
pior sordidez, imorais e delituosos, taxativamente proibidos pela legislação que regula as diversões públicas.
Pelas decisões dos magistrados "Dr. Caio Plínio Barreto" que pediu sua aposentadoria, há cerca de 20 dias, e

Dr. Sebastião de Oliveira Lima, chegou a 96 o número
dos filmes liberados para exibicão em todo o território
naciona1.

Graças à interferência do Procurador da República,
em São Paulo, Dr. Antonio Carlos Mendes, o Tribunal
Federal de Recursos cassou a liminar concedida em
mandado de segurança, conseguindo paralisar a exibição
de tais filmes, conforme notícia recente da imprensa nacional.
O informatico brasiliense, "DF Repórter" em seu n.
804,.de; 14 de setembro de 1984, rcvela que O Juiz Fcdcral
da 18. vara do Rio de Janeiro, Dr. Mário Mesquita Magalhães, seguindo o mau exemplo de seus colegas de São
Paulo, adotou o mesmo procedimento injustificável e autorizou, de uma só vez, a exibição de 5 (cinco) filmes obscenos. e altamente insultuosos à dignidade humana, nos
quais a tcmática comprcende uma mistura de sexo paranóico, explicitamente mostrado em cenas degradantes,
com o uso de drogas e o insulto à religião cristã, utilizada
da forma mais baixa e vil, pelos produtores e atores, todos participantes dc brutais sodomias.
Vou dar aqui os nomes destes filmes, criminosamente
favorecidos com O "placet" judicial, para conhecimento
e análise posterior:
I ".... "Vai e Vem à Brasileira"
2 - "Os donos do Amanhã"
3 .,..., "Taras do Sexo Sujo"
t ~ "Sacanagens de Casanova"
e, peço para não omitirem o nome do filme que vou nominàr agora, sob a alegação de estar contra a purcza regimental.
5 - "Oh! Rebuceteio".
Nessa última fita, seus fabricantes se utilizam qe um
ambiente de Igreja, com figuras sacras e músicas.da liturgia católica, para durante a celebração de ato de culto religioso, soloear em prática de sexo sórdido, de taras e
violências de licenciosidade estúpida e repulsiva. Padre,
freira e frei.
Onde está o valor do art. 153,§ 8. da Constituição Federal? Esta pergunta vai ao Senhor Ministro da Justiça e
·ao Juiz que liberou esta fita.
'lamente interesses espúrios e, quem sabe, de bilhões
de cruzeiros. podem nos fazer admitir sujeira e basófia
nacional.
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Comenta o Jorn.1 do Brasil, na notícia mencionada
que as sentenças liminares liberatórias, de caráter provisório, trazem o imediato benefício financeiro às empresas desse lixo cinematográfico, pois prevalecem pelo menos 30 dias. prazo mais que suficiente para, através de
ampla propaganda (onde até as referidas decisões judiciais Iiberatórias contribuem para o sensacionalismo da
fita), favorecer o sucesso de bilheteria que se torna altíssimo, atingindo recordes financeiros enormes.
O custo de taís filmes é baixo, porque os Diretores,
além de contar com financimentos da EMBRAFILME,
utilizam um elenco composto por infelizes meretrizes e
doentios pederastas, cujo pagamento é irrisório, aviltante e sua atitude é ignóbil e nefasta. A valorização dos ver·
dadeiros artistas profissionais é quase nula.
Se critico alguns Juízes nefastos e corruptos, tenho que
dizer que, felizmente, nem todos são assim.
Aqui em Brasília, o Juiz Federal, Dr. Jacy Garcia Vieira, titular da ,. vara da secção judiciária do Distrito Federal. em brilhante, criteriosa e sadia sentença de 30 de
maio de 1983, no processo n.14l/83-A, estabeleceu que
filmes como os aqui referidos
"Com suas cenas sórdidas de sexo explícito, sem
nenhum valor artístico, mostrando apenas taras e
desvios sexuais, prestam grande desserviço ao cinema nacional, ofendendo o decoro público, e violentando os bons costumes."
E conclui o eminente Magistrado
"Não será mostrando taras, desvios e aberrações
sexuais, de maneira mais grosseira e sórdida possível que iremos educar a nossa juventude. Ao contrário, com filmcs dessa natureza, veremos aumcntar, assustadoramente a violência sexual, o número

de tarados, de estrupadores, de criminosos, além de
atos de desrespeito à pessoa humana e à própria
família."
(Conforme fls. 12 - Sentença nO 2.306/83.)
Senhor Presidente
Ao examinar o trabaljo desse nobre, culto e íntegro
Juiz de Direito, Dr. Jacy Garcia Vieira, dei conta de toda
a insólita discrepância, inadmissível mesmo, para não di·
zer comprometida, visivelmente e criminosamente, entre
OS responsáveis por questão de tão grave importância.
Dei conta ainda que O Conselho Superior de Censura,
órgão do Ministério da Justiça, e que também está de
mãos dadas com esse empresariado do lixo moral, da
bestialidade delinqUente, pela maicr!o de suas lamentáveis decisões Iiberatórias.
Aquele Colegiado censório, composto de 17 pessoas,
tem 8 que representam órgaõs do Governo Federal, 7
que representam a imprensa, o rádio, a televisão, os sindicatos de atores teatrais, dos produtores de teatro e dos
produtores de cinema: I representa os usuários de rádio
e televisão e I representa entidade de natureza absolutamente ética: as confissões religiosas brasileiras.
Tenho informações sobre cada um dos senhores conselbeiros, inclusive onde estão os seus interesses diretos
ou indiretos: onde trabalham alguns parentes seus e até
quais são suas tendências, atitudes e comprometimentos
ideológicos.
Para que existe o Conselho Superior de Censura?
Será que é só coibir expressões ideológicas e políticas
ou manifestações contra o sistema vigente?
Não. Senhor Presidente. Ele existe para cumprir o que
estabelece o § 8" do art. 153 da Constituição Federal.
Existe para defender a normalidade social contra os abusos nocivos aos bons costumes e à moral social.
Como o Conselho Superior de Censura é composto
por representantes de interessados diretamente na liberação de seus trabalhos e/ou peças, sempre contam com
n apoiamento dos representantes de órgãos governamentais, quase sempre contra os pareceres denegatórios de
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aprovação, emitidos pela Divisão de Censura de Diversões Públicas.
Quis ver pessoalmente uma sessão de julgamento de
recursos pelo Conselho -Superior de Censura.
Lá estive no dia 26 de setembro de 1984, quando vi,
com espanto, a liberação do filme italiano "li papa occhio", Ol) "O olho do Papa", filme pagão, que ofende a
fé cristã, por zombar de Jesus Cristo, representando a
santa ceia. a hEucaristia", composta aquela cena por

meretrizes e pederastas, todos embriagados e a figura de
Nosso Senhor Jesus Cristo, como um desajustado motorista, a que dá o título de "deus ex-machina."
O Conselho Superior de Censura foi insensível aos
corretos pareceres contrários à liberação da película
ofensiva ao sentimento religioso do povo brasileiro,emanados pela Divisão de Censura de Diversões Públicas,
também do Ministério da Justiça. Também o representante das confissões religiosas sustentou com argumen·
tos jurídicos e constitucionais, além de moralmente cor·
retos, a ilegalidade do acolhimento e provimento ao re·
curso.
Em nome de um "liberalismp" que é a máscara mais
cômoda para os comprometidos com interesses inconfessáveis e, em atitude hipócrita, de falso cristianismo, confessado por alguns Conselheiros, sem contudo estarem
comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, o
Conselho Supcrior de Censura votou por sua totalidade,
menos o representante das Confissões Religiosas, pela
aprovação da exibição do referido filme, nos cinemas nacionais para maiores de 18 anos.
Não é mais possível silenciar, diante de tanta podridão
moral. Senhor Presidente e Senhores Deputádos.
O acinte está muito provocador de nossos brios cristãos.
As decisões do Conselho Superior de Censura e algumas sentenças judiciais liberatórias de filmes, novelas e
peças teatrais revelam a insensibilidade daqueles senhores.

Esquecem eles, mormente os que se confessam cristãos, que há palavras duras de Jesus Cristo contra atitu·
des hipócritas c escandalosas de alguns, conforme se vê
em Mateus, 7, 15-16:
"Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos
apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro
são lobos roubadores. Pelos seus frutos os eonhecereis.'l
E mais ainda o que está em Lucas, 17, 1 e 2:

"Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que
venham cscândalos, mas ai do homem pelo qual eles
vêm. Melhor'fora que se lhe pendurasse ao pescoço
uma pedra de moinbo e fosse atirado ao mar, do
que fazer tropeçar a um destes pequeninos."
Senhor Presidcnte c Senhores Deputados, é inadiável
uma reação nacional contra toda essa imundice triunfante no cinema nacional, nos teatros e até na televisão.
U ma reação de base, oriunda das entidades populares,
religiosas, de todos os segmentos que ainda prezam a
moral e os bons costumes de nossa gente.
U ma reação que parta do Conselho de Pastores Evangélicos, nos seus inúmeros programas de rádio, de televisão, de orações coletivas, uma reação emanada da
CNBB, por seus grupos regionais, espalhados por todo o
Brasil, desdc o Primàz da Igreja até a mais humilde capela da zona rural e das favelas urbanas: uma reação de todos os homens e mulheres de bem, que compram produtos e consomem tudo aquilo que O cinema e a televisão
propagam, com movimentos populares de boicote ao
consumismo indigesto de propagandas imorais.
As pessoas de bem, neste País, felizmente são maioria.
Esta maioria nilo pode ficar inerte, diante de tào avassa·
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ladora onda de destruição dos valores éticos e morais de
nossa Nação.
É preciso, é urgente que tão fortes organizações cristãs, reunindo todos os grupos de igrejas e seitas que
amam a verdade evangélica, que repudiam o escândalo c
os escandalosos, preservem a integridade do ser humano,
no seu íntimo e na sua alma.
É urgente que os maus saibam que os bons não são tão
ingênuos a ponto de engolir tanta sujeira, sem reação.
Não me preocupa a mudança dos homens que com·
põem o Conselho Superior de Censura. Indispensável é a
mudança de suas mentes, com a higienização de suas ideias e de suas decisões. Ou pelo menos que respeitam a
Constituição Federal e coíbam os abusos da liberdade
nas diversões públicas, conforme dever seu, e garantam o
direito à privacidade das famílias brasileiras.
A arte e a cultura de um povo são retratáveis por aquilo que seus valores são capazes de fazer e mostrar, vaIares intelectuais e morais, valores pátrios e artísticos.
Ora, o que é que temos, ultimamente? Pornochanchadas, novelas degradantes, festejadamente exaltadas pelo
visual, que é belo e inteligentemente bem montado, revistas de erotismo c sexo animalesco, além de peças teatrais
ehulas e medíocres. Nada mais.
Poucas são aquelas exibições que servem para formar
patriótica e sadiamente nossa gente.
Não venham se defender aqueles corruptores da mentalidade cristã de nosso povo, sob alegação de uso da liberdade e contra-atacando os que repudiam esta enxurrada imoral de "moralistas ou de beatas e beatos".
Queremos abertura sim, também na censura, mas
abertura com responsabilidade e respeito ao direito ao
pudor que todos temos, porque moral não é obscurantismo, nem preconceito, nem tabu. ~ uma coletânea de
normas de procedimento privado e social que valoriza o
convívio humano, onde deve prevalecer a razão, a inteligência e a liberdade, diferenciando os homens dos demais animais, que não têm vergonha, nem inibição porque lhes faltam estas qualidades.
Moral e a alma, (, espírito, a força motriz que dá ao
homem a estatura de um ser mais nobre e um valor mais
apreciável do que as pedras brutas do caminho da vida.
ObllCurantlslDO é a treva, é a ignorância, é a psicopatia
de uns poucos, estranhos ao convívio de uma humanidade, estabelecida e determinada para o bem e para a felicidade. Esta indefinição ética em que vive mergulhado o
Poder Político brasileiro leva à marginalização de milhões de patrícios, privilegiando os poucos herdeiros de
todas as vantagens do faturamento, criando o nepotismo
e as oligarquias da comunicação social, para quem nada
.I: imoral, porque tudo passa a ser natural.
PreclNlcelto ou tabu é a institucionalização da mentira,
encolhendo a dimensão real dos fatos e alargando a inveracidade dos boatos.
Senhor Presidente, Senhores Deputados.
Com a teimosia dos que sabem, por antecedência, ser
dura a tarefa e mais penoso o itinerário a percorrer, começamos já uma cruzada nacional de restabelecimento
dos bons costumes de nossa gente, exigindo que seus direitos à privacidade e ao pudor público sejam respeitados, principalmente por aqueles aos quais cabe, por lei,
fazer respeitar.
A família brasileira merece mais respeito. Merece mais
proteção dos poderes constituídos.
Coragem, constância na luta, firmeza de posição e.
coerência de vida não hão de nos falar para esta batalha,
mesmo sabendo que. "os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz".
Posso até parecer a muitos parlamentares fora de época, porquc todos queremos a abertura política e que não
é momento oportuno censurar o Conselho Superior de
Censura. Mas a abertura política é respeito às liberdades
humanas com responsabilidade e não bagunça na ordem
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social e moral de nosso povo, porque a verdade moral
sempre é atual e tam bém as selvas de pedra do~ corações
dos homens têm o seu dia de escutar o travesseiro e a voz
de sua consciência. Quem sabe este alerta sirva para
abrir os ouvidos e os olhos e mover os corações de quantos possam ter responsabilidade com o futuro de nossa
gente. Quem sabe? ...
Há uma máfia no Conselho Superior de Censura a favor do Governo, a favor de certas empresas. Os seus
componentes são em número de dezessete - eu os conheço pessoalmente, um por um, nas suas fichas, que
mandei levantar, das suas tendências ideológicas, dos
seus comprometimentos políticos, das suas convicções e
dos seus comprometimentos c faturamentos, com filhos
empregados em algumas empresas que publicam imoralidades nacionais, todos eles aprovados por unanimidade. Quiseram agora vetar o filme sobre Teotônio. Mas,
felizmente, numa reviravolta, nessa semana, graças a9
apoiamento e à defesa do representante das confissões
religiosas, o filme foi aprovado na sua totalidade, sem
cortes. Por que queriam cortar esse filme e permitem
imoralidade na televisão? Porque esse filme revela a verdade que todos buscam, no equilíbrio e na independência democrática do nosso povo.·
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que tenha o meu di~curso
como lido e que determine que seja transcrito nos Anais
integralmente como foi escrito por mim, com os acréscimos e adendos que fiz aqui, ex abundantla cordls, incorporando ao meu pronunciamento - e agradeço-o penhoradamente - os belos apartes com que me honraram
os meus companheiros e pares, nesta tarde. Fiz este pronunciamento e quero que vá para a História: quero que a
imprensa dê noticias dessas colocações. Se não der, o que
vou fazer? O meu compromisso é com a verdade; o meu
compromisso é com esta luta que vamos travar aqui fi-lo
num horário nobre para não comprometer ideologicamente nenhum companheiro do meu partido. A respoIlsabilidade por todas as manifestações aqui são minhas,
pessoais, como homem comprometido com a verdade
social, democrática e evangélica. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Pauta
I. Projeto de Lei n9 2.888/83 - Altera a redação de
dispositivo da Lei n9 6.538, de 22 de junho de 1978, que
dispõe sobre os Serviços Postais.
Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Jaime Câmara
Parecer: Pela aprovação do projeto
2. Projeto de, Lei n9 3.025/84 - Dispõe sobre a inclusão de obras de autores nacionais nas apresentações
públicas, e dá outras providências.
Autor: Deputado João Bastos Fagundes
Relator: Deputado Siqueira Campos
Parecer: Pela aprovação do projeto.
3. Projeto de Lei n 9 3.825/84 - Obriga as empresas
concessionárias de serviços telefônicos a instalarem, a
pedido do usuário e a expensas deste, aparelho medidor
de impulsos e determina outras providências.
. Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Salles Leite
Parecer: Pela anexação ao Projeto de Lei n 9 2.140/83.
4. Projeto de Lei n 9 2.773/83 - Revoga o art. 51 da'
Lei n9 4.1 17, de 27 de agosto de 1962 e a Lei n 9 6.127, de
6 de novembro de 1974, extinguindo o Fundo Nacional
de Telecomunicações.
Autor: Deputado Amadeu Geara
Relator: Deputado José Carlos Martinez
Parecer: Pela aprovação do projeto.
S. Projeto de Lei n 9 3.656/80 - Altera os arts. 53 e
99 da Lei n9 6.697, de \O de outubro de 1979 (Código de
Menores).
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Autor: Deputado José Ribamar Machado
Relator: Deputado José Carlos Martinez
Parecer: Pela aprovação do projeto
Vista: Deputado Salles Leite
Parecer: Voto em separado pela rejeição do projeto.
6. Projeto de Lei n 9 418/83 - Disciplina a propaganda de produtos farmacoquímieos e determina outras
providências.
Autor: Deputado Borges da Silveira
Relator: Deputado Carneiro Arnaud
Parecer: Pela aprovação do projeto, com adoção de
emenda da CCJ.
Vista: Deputado José Carlos Martinez
Parecer: Voto em separado pela rejeição do Projeto.'
7. Projeto de Lei n9 1.906/83 - Modifica dispositivo
da Lei ~9 6.360, de 23 de setembro de 1979, proibindo a
propaganda de drogas e medicamentos nos veículos de
comunicação de massa.
Autor: Deputado Carlos Mosconi
Relator: Deputado Carneiro Arnaud
Parecer: Pela aprovação do projeto nos termos do
substitutivo adotado pela' Comissão de Saúde.
8. Projeto de Lei n9 1.800/83 - Modifica o Código
Brasileiro de Telecomunicações, para obrigar o Conselho Nacional de Telecomunicações ~ ouvir o Congresso
Nacional nos casos de concessão e cassação de canais de
rádio e TV.
A:ytor: Deputado Jorge Carone
~"fator: Deputado Henrique Eduardo Alves
Pefíl apr!,vação do projeto com adoção de emenda.

<f. Projeto de Lei n9 2.812/83 - Autoriza a Empresa
.Brasileira de Correios e Telégrafos a .emitir Selo Comemorativo dos Setenta e Cinco anos da Imigração Japonesa no Brasil.
Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Henrique Eduardo Alves
Parecer: Pela aprovação do projeto.
10. Projeto de Lei n9 2.173/83 - Veda a transmissão,
pelas emissoras de rádio e televisão, de programas e
mensagens sobre educação sexual, e dá outras providên-das. .
, Autor: Deputado Siqueira Campos
Refutar: Deputado Francisco Amaral
,Parecer: Pela rejeição do projeto.
. 11'; Projeto de Lei n 9 2.477/83 - Estabelece novo
,cfritétio de proporcionalidade entre a música popular
'prasileira e a estrangeira para efeito de gravação e au·dição.
Autor: Deputado Nilson Gibson
Relator: Deputado Salles Leite
Parecer: Pela rejeição do projeto.
12. Projeto de Lci n9 3.559/84 - Dispõe sobre o trabalbo 'los serviços de telecomunicações, e dá outras providéncias.
Autor: Deputado Wildy Vianna
Relator: Deputado Carlos Wilson
Parecer: Pela rejeição do projeto.
13. Projeto de Lei n 9 3.451/84 - Autoriza a emissão
de sclo comemorativo do cinqüentenário de "Casa
Graade e Senzala."
Autor: Deputado Arnaldo Maciel
Relator: Deputado Carlos Wilson
Parecer: Pela aprovação do projeto nos termos do
substitutivo apresentado pela CCI.
14. Projeto de Lei n9 3.688/84 - Dispõe sobre o
lançamento pela ECT de selo comemorativo à inauguração do Aeroporto Metropolitano de Guarulhos, no
Estado de São Paulo, e dá outras providências.
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Autor: Deputado Francisco Dias
Relator: Deputado Carlos Wilson
Parecer: Pela aprovação do projeto.
15. Projeto de Lei n' 2.731/83 - Dispõe sobre a
emissão de selo, pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, em homenagem a Alceu Amoroso
Lima.
Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Carlos Wilson
Parccer: Pela aprovação do projcto.
16. Projeto dc Lei n' 2.517/83 - Acrescenta dispositivo ao art. 73 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de
1972, que "regula os direitos autorais" e dá outras providências.
Autor: Dcputado Leônidas Sampaio
Relator: Deputado Carlos Wilson
Parecer: Pela aprovação do projeto.
17. Projeto de Lei n. 1.837/83 - Acrescenta dispositivo à Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro dc Telccomunicações, para o fim de
determinar que os reajustes de tarifas telefônicas só ocorram anualmente.
Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Ibsen Pinheiro
Parecer: Pela aprovação do projeto.
18. Projeto de Lei n. 2.430/83 - Dispõe sobre a
publicação pela Fundação Oetúlio Vargas - FOV - do
Indice Oeral de Preços (IOP) Integral e Ajustado.
Autor: Deputado Jorge Caronc
Relator: Deputado Ibsen Pinheiro
Parecer: Pela aprovação do projeto.
19. Projeto de Lei n' 3.313/84 - Altera o Anexo I
do Decreto-lei n' 1.995, de 29 de dezembro de 1982, que
"altera valores da taxa de fiscalização da instalação dos
serviços de telecomunicação, constantes do Anexo I à
Lei n. 5.070, de 7 de julho de 1966".
Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Ibsen Pinheiro
Parecer: Pela aprovação do Projeto.
20. Projeto de Lei n' 1.466/83 - Dispõe sobre a comunicação dos atos forenses pelo telefone e dá outras
providências.
Autor: Deputado Manoel Affonso
Relator: Deputado Oióia Júnior
Parecer: Pela rejeição do projeto.
21. Projeto de Lei n' 2.994/83 - Dispõe sobre a
contratação de Agências de Propaganda pelo Poder
Público.
Autor: Deputado Osvaldo Melo
Relator: Deputado José Carlos Martinez
Parecer: Pela rejeição do projeto.
22. Projeto de Lei n. 3.814/84 - Dispõe sobre as
Redes Nacionais de Televisão.
Autor: Deputada Cristina Tavares
Relator: Deputado José Carlos Martinez
Parecer: Pela rejeição do projeto.
23. Projeto de Lei n. 3.971/84- Dispõe sobre a ven·
da em bancas de jornais e revistas das publicações oficiais que menciona, e dá outras providências.
Autor: Deputado Leônidas Sampaio
Relator: Deputado José Carlos Martinez
Parecqr: Pela aprovação do projeto com adoção de
emenda.
24. Projeto de Lei n' 2.107/83 - Extingue o Fundo
Nacional de Telecomunicações - FNT.
Autor: Deputado Paulo Lustosa
Relator: Deputado Carlos Virgílio
Parecer: Pela aprovação do projeto.
25. Projeto de Lei n' 2.380/83 - Veda à administração pública, direta e indireta a divulgação de informações cadastrais com fins comerciais, e dá outras providências.
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Autor: Deputado Onísio Ludovico
Relator: Deputado Carlos Virgílio
Parecer: Pela aprovação do projeto.
26. Projeto de Lei n9 3.075/84 - Fixa normas em
defesa do patrimônio cultural brasileiro, e dá outras providências.
Autor: Deputado Santinho Furtado
Relator: Deputado Francisco Amaral
Parecer: Pela aprovação do projeto.
27. Projeto dc Lei n 9 3.631/84 - Autoriza a emissão
de selo comemorativo do centenário de nascimento do
poeta piauiense Antonio Francisco da Costa e Silva.
Autor: Deputado Jonathas Nunes
Relator: Deputado Francisco Amaral
Parecer: Pela aprovação do projeto.
28. Projeto de Lei n9 4.075/84 - Determina a instalação de telefones públicos nos estabclccimentos penais.
Autor: Deputado Nelson do Carmo
Relator: Deputado Heráclito Fortes
Parecer: Pela aprovação do projeto.
29. Projeto de Lei n9 1.344/83 - Altera dispositivos
da Lei n. 4.117, de 27 de agosto de 1962, qne institui o
Código Brasileiro de Telecomunicações, e determina outras providências.
Autor: Deputada Cristina Tavares
Rclator: Deputado José Carlos Martinez
Parecer: Pela rejeição do projeto.
Vista: Deputado Nelson do Carmo
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1984 - lule Lazzarini, Secretúria.
Distribuição
O Senhor Presidente da Comissão de Comunicaçãol
Deputado Aníbal Teixeira, fez a seguinte distribuição:
Ao Senhor Deputado Francisco Amaral:
Projeto de Lei n. 4.457/84 (do Sr. Luiz Sefair) - Dispõe sobre a expedição de telegramas.
Ao Senhor Deputado Gióia Júnior:
Projeto de Lei n9 3.803/84 (do Sr. Ricardo Ribeiro)Altera a redação do ar!. 30 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, tornando obrigatória a divulgação, por
cinco edições consecutivas, da resposta de pessoa física
ou juridica sobre fatos que lhe tenham sido atribuídos
com falsidade ou erro comprovado.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1984. - lole Lazzarini, Secretária.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

311 Reunião Ordinária, realizada
DO dia 28 de novembro de 1984
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro, à.s dez horas, realizou-se no
Plenário da Comissão de Defesa do Consumidor a sua
trigésima primeira reunião ordinária sob a Presidência
do Senhor Deputado F,rança Teixeira. Compareceram os
Senhores Deputados Del Bosco Amaral, Figueiredo Filho, Hélio Manhães, Agenor Maria, Paulo Lustosa, Samir Achôa, Mário Frota, Aurélio Peres e José Carlos de
Vasconcelos. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos pondo em votação
a Ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: I) Projeto de Lei n' 84/83 - do De·
putado Elquisson Soares que "Obriga: a indicação do
preço e do prazo de validade na embalagem de produtos
postos à disposição do consumidor, e dá outras providências" Relator: Deputado Figueiredo Filho. Parecer:
Favorável nos termos do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e pela prejudicialidade dos Projetos de Lei n9 420/83, 839/83, 1.649/83, 2.147/83 e
2.379/83 - Em Votação, foi aprovado por unanimidade. Vai à Comissão de Economia. 2) Projet(} de Lei n'
1.303/83 - do Deputado Márcio Macedo que ''Torna
obrigatória a afixação, nos postos revendedores de gasolina para fins automotivos e de" álcool etílico hidratado,
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de cartazes informativos da existência dos equipamentos
necessários à aferição da qualidade do combustível comercializado" Relator: Deputado Hélio Manhães Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Vai ii Comissiio de Ciência e Tecnologia. 3) Projeto de Lei n" 2.206/83 - do Deputado Renato Johnsson
que "Dispõe sobre as obrigações dos consórcios de bens
duráveis" Relator: Deputado Agenor Maria. Parecer:
Favorável com emenda e contrário à emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, foi aprovada
por unanimidade. Vai à Comissão dc Economia. 4) Projeto de Lei n9 2.427/83 - do Deputado Luiz Leal que
"Dispõe sobre vencimento de tarifas de serviços públicos
e amortizações da casa própria" Relator: Deputado Paulo Lustosa. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Vai à Comissão do Interior. 5) Projeto de Lei n" 2.496/83 - do Deputado Paulo Mincarone que "Regula o reajustamento das tarifas de serviços
públicos executados diretamente pela União, Estados,
Municípios, Territórios Federais e Distrito Federal, limitu os aumentos dos produtos controlados pelo CIP, e dá
outras providências" Relator: Deputado Hélio Manhães. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado
por unanimidade. Vai à Comissão de Economia. 6) Projeto de Lei n" 3.985/84 - do Deputado Matheus
Sehmidt que "Aitera a Lei n9 3.099, de 24 de fevereiro de
1957, para impor sanção à quebra de sigilo e ã prestação
de informação errada, praticadas por empresas de informações reservadas ou confidenciais". Relator: Deputado
Agenor Maria. Parecer: Favorável. Em votação, foi
aprovudo por unanimidade. Vai à Coordenação de Comiss"es Permanentes. 7) Projeto de Lei n' 3.204/84 - do
Deputado Alcides Franciscato que "Introduz alterações
na Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe
sobre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias". Relator: Deputado Paulo Lustosa. Parecer: Favorável com emenda. Em votação, foi aprovado
por unanimidade. Vai:l Comissão do Interior. 8) Projeto
de Lei n" 3.712/84 - do Deputado Agnaldo Timóteo
que "Obriga os estabelecimentos comerciais a conceder
descontos aos seus clientes nas condições que especifica". Relator: Deputado Del Bosco Amaral. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
Vai à Comissão de Economia. 9) Projeto de Lei n'
3.770/84 - do Deputado Borges da Silveira que "Dispõe sobre o valor da taxa de esgostos". Relator: Deputado Samir Achôa. Parecer: Favorável. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. A reunião foi interrompida
por quinze minutos para redação da Ata que a seguir foi
lida c aprovada. Às doze horas, nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos e, para constar, eu, Maria Júlia Rabello de Moura,
Secretária, lavrei a presente Ata, que é assinada pelo Se·
nhor Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA
Distribuição N' 18/84
Efetuada pelo Senhor Presidente,
Deputado Oenebaldo Correia

Bm 29-11-84

Ao Senhor Deputado Darcy Passos:
I. Proj. de Lei n9 1.410/83 - Altera dispositivo da
Consolidação das Lei dos Trabalho, pura estabelecer,
como regra, que o pagamento de salários se faça pelo sistema de contra-cheques e crédito em conta bancária do
empregado.
Autor: Dep. Nelson Wedekin
2. Proj. de Lei n. 42/83 - Introduz alterações no art.
580 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Autor: Dep. Adhemar Ohisi
3. Proj. de Lei n.4.204/84 - Dispõe sobre a dedução,
do lucro tributável, para fins de imposto sobre renda das
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'-ssoas.jurídicas, do dobro danIespesas realileadãs em
p,rogramas \Ie transportes do trabalh:ldor,
Autor: D~p. Farabulini Júnior
Ao Senhor Deputado Virgildásio de Senna:
4. Proj. de Lei n' 3.073/84 - Acrescenta dispositivo à
.Lei n' 2.og4, de 3 de outubro de 19~, determinando o
monopólió·"oa "União da..di~ribuição dos derivados de
petróleo.
Autor: Dep. Floriceno Paixão
5. Proj. de Lei n' 3.535/84 - Obriga os postos de gasolina e estabelecimentos similares a adotarem as provi.
dências que especifica, a fim de evitar a poluição das águas por graxa e óleo.
Autor: bep. João Bastos
Ao Senhor Deputado OS)Í'aldo Trevisan:
6. pfoj. de Lei n' 1.644/83 - Isenta do Imposto sobre
Operação Financeira as Prefeituras Municipais.
Autor Dep. Paulo Mincarone
Ao Senhor Deputado Gustavo de Faria:
7,. Pr~j. de Lei n'862/83 - Permite o uso de marcas
ou propagandas comerciais nos uniforms dos atletas em
competições de amadores, na formu que estabelece, e determina Qutras providências.
Autor:'Dep. Nasser Almeida.
Ao Senhor Deputado José Moura:
8. Proj. de Lei n' 3.459/84 - Obriga o uso, nos tratores, de "equipamento de proteção denominado "Santó
"Antônio".
Autor: Dep. Renat,,"Lo Bueno
Ao Senhor Deputlldo Amaral Netto:
9..l'.1ó\i.. de Lei n' 2:317/83:.,... -Introdull'IJIfJdif.ii:Jl.>j1o
no Decreto-Lei n' 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria E~portiva, de modo a determinar que parte dos recursos dcstinados à assistência social seja aplicat
da no próprio município da arPecadação.
Autor: Dep. Cunha Bueno
Ao Senhor Deputado Pratini de Moraes:'
10. Proj. de Lei n' 4.440/84 - Obriga os consórcios a
depositarem com cOI1ta pe p'oupança o fundo desunadl3
'a cobrir eventual insuíiciência de receita por jmpontn~'
dade (~ recolhimentos.
Autor:' Dep. Nelson de Carmo
Ao Senhor qeputado Celso Sabóia:
11. Proj. de Lei n' 3.377/84 - Dispõe sobre o inverftário geral do patrimônio das empresas.
.Autor: Dep. Siegfried Heuser
Âo Senhor Deputado Luiz Fayet:
12. P~\lj. de Lei "11' 4.429/84"':'" Dispõe sobre as desva·
ibrizações do cr!lz~ró.
Alftor: Dcp. Valmor Giavarina
Ao Senhor Deputado José Thomaz Nonô:
13. Proj. de Lei n' 3.721/84 - Veda à União 11 notenção de parcelas de impostos devidas aos Estados e'
Muni~ípios, por p'Fescrição constihidohal.
Autor: D,ep: Stélto Dias..
Redistrlbuiçie:
;\;0 Sll[lhor Deputado Alberto Goldman:

i. Proj. de Lei n' 4.280-A/77 - E"íiféht!a-ôferecida'em
plenáno 1lO projeto de Lei n' 4.280-A, de 1977, que "dis,'
pÕe SOÍ/TC a participação obrigatória de brasileiros natlfs
no capital das empresas do setor de abastecimento, ~
proporção que especifi~a, e dá outras providências".
Autor: Senado .Federal.
Br~sília, 3 de dezem bro de 1984. - DelzuitlloM!l~~ ,
.de Avelar., Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
20f ReUDiio Ordinária; realizada
em 7 de novelllbro de 1984
Àos sete dias do mês de novembro de mil novecentos e.
o~enta e quatro, em sua sala no Palácio do Congresso,
às dez horas, reuniu-se a Comissão de Educação e Cultura, presentes os Srs. Deputados Rômulo Galvão, Presid~nte; 'victor Faccioni c Dionísio Hage, Vicel'tesidentes; Wall Ferraz, Arildo Teles, Celso Peçanha,
Eln"ílio Haddad, Jônathas Nunes, Irma Passoni, Márcio
Braila, João Bastos, Salvador Julianelli, Eraldo Tinoco,
St,élio Dias, Aldo Arantes, João Herculino, Oly Fachin,
João Faustino e Francisco Dias. ATA: Abertos os trabalhos, sob a presidência do Deputado Rômulo Galvão, a
Secretária procedeu á leitura da Ata da reuniil.o anterior,
que foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia: I) Projeto de Lei n' 2.819/83, do Sr. Márcio Braga, qUe "institui
O seguro-educação nas condições que especifica". Aprova,do, unanimamcntc, parecer Favorável, com Emend~; do Relator, Deputado Arildo Teles. Segue à Comis§ão de Finanças. 2) Projeto de Lei n' 3.828/84, do Sr.
çlémir Ramos, que "regula a profissão de Yoga e dá ou~ras providências". O Relator, Deputado Arildo Teies,
jeu parecer Favorável, com duas emendas. Em votação,
Rejeitado o projeto, contra os votos dos Deputados Ari!do Teles e Emílio Faddad, nos termos do voto do Deputado Wall Ferraz, designado Relator do parecer vencedor. O parecer favorável, com duas emendas, do Deputados Arildo Teles. passou a constituir voto em separa"O'J. Segue à Comissão de Finanças. 3) Projeto de Lei n9
3:199/84, do Sr. José Eudes, que."torna facultativa,
cctno disciplina e "como prática educativa, a Educação
Mofal e Cívica, nas escolas de todos os graus c modalida"'s, dos sistemas de ensino no País". (Em anexo o PL
n' 3.320/84). Na reunião de 29.9.84, o Relator, Deputado Emílio Haddad, leu parecer contrário. Concedida vistil à Deputada Irma Passoni, que aprescntou voto em se·
parado, Favorávcl, com adoção do Substitutivo do Deputado José Eudes, autor do projeto. Novamente em
pauta, após ampla discussão, o Deputado Jônathas Nunes sugeriu emendas supressivas dos artigos 29 e 3' do
substitutivo do autor, que foram acolhidas pela Deputad1;\ Irma Passoni. Em votação, aprovado o projeto, contra os votos dos Deputados Emfiio Haddad, Salvador
'Jf!lianelli, Eraldo Tinoco e João Herculino, nos termos
do voto favorável, com duas emendas supressivas, da
Deputada IrOla Passoni, designada Relator do parecer
vencedor. O parecer contrário do Deputado Emílio Haddad p~ssou a con.sti~uir voto, em separado. S.,ue á Co.ordenaçao de Comlssoes Pe11l}llnentes. 4) rtrôje;to de Lei n'
4.070/84, do Sr. Anselmo'Peraro, qUe. "assegura do direito á matrícula, independentemente da prestação de
novo concurso, aos candidatos aprovados no exame vestibular sem aconclusão do ensino de 2' gràu". O Relator,
Deputado Emílio Haddad, leu parecer favorável. Em votação, rejéitado o projeto, contra o voto do Deputado
Emfiio Haddad, nos termos do voto do Deputado Wall
Ferraz, designado relator do parecer vencedor. O parecer favorável do Deputado Emílio Haddad passou a
constituir voto em separado. Segue à Coordenação de
Comissões Permanentes. 5) Projeto de Lei n' 3.419/84,
do Sr. Manoel Affonso, qUe "dispõe sobre o tombamen- "
to das cidades de Porto Calvo e Marechal Deodoro, no
Estado de Alagoas". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável do relator, Deputado João Bastos. Segue à
"Collrdenação de Comissões Permanentes. 6) Projeto de
Lei n' 3.569/84, do Sr. Osmar Leitão, qUe. "estabelece
'obrigatoriedade de publicação de hinos brasileiros nas
contnicapas dos cadernos e livros escolares, e dá outras
providências". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável, com Emenda, do Relator, Deputado João HercuUno. Segue à Coordenação de Comissões Permanen{esc 7) Projeto de Decreto Legislativon? 72/74. dnCo-
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missão de Relações Exteriores (Mensagem n' 321/84, do
Poder Executivo), que "aprova o texto do Acordo Geral
de ,Cooperação entrc o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Rcpública Demoerática de
São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável do Relator, Deputado João Faustino. Segue à
Coordenação de Comissões Permanentes. 8) Projeto de
Lei n' 3.517/84, do Sr. Mário Assad, qUe "dispõe sobre a
criação da Escola Agrícola Federal de Manhuaçu, Minas
Gerais". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável
do Relator, Deputado João Faustino. Segue à Comissão
de Finanças. 9) Projeto de Lei n' 862/83, do Sr. Nasser
Almeida, que "permite o uso de marcas ou propagandas
comerciais nos uniformes dos atletas em competições de
amadores, na forma que estabelece, e determina outras
providências". (Em anexo os PLs 1.186/83 e 1.236/83).
Na reunião de 19-9-84, o Relator, Deputado Márcio
Braga, leu parecer favorável. Concedida vista ao Deputado Salvador Julianelli, que apresentou voto em separado, favorável, com Emenda. Novamente em pauta, aprovado o projeto, nos termos do voto do Deputado Salvador Julianelli, designado Relator do parecer vencedor. O
parecer favorável do Deputado Márcio Braga passou a
constituir voto em separado. Segue à Comissão de Economia, Indústria e Comércio. 10) Projeto de Lei n 9
2.887/83, do Sr. Francisco Amaral, qUe "acrescenta dispositivo à Lei n' 5.692, de li de agosto de 1971, de modo
a consagrar a nível de diretriz a proibição de fumar em
todos os estabelecimentos de ensino de )9 e 29 graus do
País". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável do
Relator. Deputado Francisco Dias. Segue à Comissão de
Saúde. lI) Projeto de Lei n' 4.045/84, do Sr. França Teixeira, que. "incumbe o Poder Executivo, através do
MEC, a produzir sinopse semanal em "braille" do noticiário da imprensa, para distribuição nos institutos dos
cegos de todo o País". Aprovado, unanimemente, o pareccr favorável do Rclator, Deputada Irma Passoni. Segue à Comissão de Finanças. 12) Projeto de Lei n 9,
2.331/83, do Sr. Adhemar Ghisi, qu~. "dispõe sobre a
unificação das férias escolares em todo o País". Aprovado, unanimemente, o parecer contrário do Relator, Deputada Irma Passoni. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 13) Projeto de Lei n9 1.494/83, do Sr.
Freitas Nobre, que""introduz modificações na Lei n'
6.251, de 8 de outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos". O Relator, Deputado Oly Fachin,
leu parecer contrário. Concedida vista à Deputada Irma
Passoni. Adiada a· votação. 14) Projeto de Lei n'
3.295/84, do Sr.. Roberto Jefferson, qUe" "dispõe sobre a
isenção de limite míni~o de idade para admissão de professores às escQias .oficiais em decorrência de concurso
público". Apr'oYád~~~i~ecer favorável, com adoção da
emenda da CoJ}1i~1io·dy.Ç;§n#i~tiiçã() e Justiça, do Relator, Deputado Victor Fac«lóhi~ A "Deputada Irma Passoni absteve-se' de' votar. Se~u~ ã CoordenáçÍio de Comissões Permanentes. 15) Projeto de Lei n9 3.873/84, do Sr.
Assis Canuto, que "autoriza a criação da Escola Superior de Agronomia, Veterinária e Engenharia Florestal
no Município de Cacoal, Rondônia". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável .do Relator, Deputado
Dionísio Hage. Segue à Comissão de Finanças. Comunicações: o Sr. Presidente comJnicou a presença da Delegação do Centro de Ciências Médicas da Universidade
Federal do Pará, acompanhada do Deputado Dionísio
Hage, que trouxe ao conhecimen}'> desta Comissão suas
reivindicações para o desenvolVimento e melhoria daquela área. Encerramento: nadIÍ mais havendo a tratar, o
Sr. Presidentc encerrou a presente rcunião às doze horas
e cinqüenta minutos. E, para constar, eu, Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e
publicada no DIário. dI! ConllreSllO Naclonal,
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21' Reunião Ordinária, reaUzada
em 14 de novembro de 1984
Aos quatorze dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro, em sua sala no Palácio do Congresso, às dez horas, reuniu-se a Comissão de Educação
e Cultura, presentes os Srs. Dcputados Rômulo Galvão,
Presidente Darcílio Ayres, Salvador Julianelli, Celso
Peçanha, Hermes Zaneti, Randolfo Bittencourt, Nelson
Aguiar, Francisco Amaral, Jônathas Nunes, Wall Ferraz, Raymundo Urbano, Arildo Teles, Sebastião Nery,
Oly Fachin, João Herculino, João Bastos, Stélio Dias,
Aldo Arantes e João Faustino. Ata: abertos os trabalhos, sob a presidência do Deputado Rômulo Galvão, a
Secretária procedeu à leitura da Ata da reunião anterior,
que foiaprovada sem restrições. Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei n9 4.5 I 5/84, do Senado Federal, qu~ "institui o
Dia Nacional do Voluntariado". Aprovado, unanimcmentc, o parecer favorável do relator, Deputado
Darcílio Ayres. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 2)Projeto de Lei n9 3.534/84, do Sr. Mendes
Botelho, que "altera o art. I I e seu § 19, o art. 13 e o art.
14 e seu § 29 da Lei n 9 5.692, de I I de agosto de 197 I, que
"fixa diretrizes e bases para o cnsino de I' e 29 graus e da
outras providências". Na rcunião de 17.10.84, o Relator,
Deputado Oly Fachin, leu parecer favorável. Concedida
vista ao Deputado Darcílio Ayres, que apresentou voto
em separado, contrário. Novamente em pauta, rejeitado
o projeto, contra o voto do Deputado OIy Fachin, nos
termos do voto do Deputado Darcílio Ayres, designado
relator do parecer vencedor. O parecer favorável do Deputado Oly Fachin passou a constituir voto em separado. Segue à Coordenação de Comissões permanentes. 3)
Projeto de Lei n9 3.466/84, do Sr. Nilson Gibson, que
"dispõc sobre a criação dc Escola Técnica Federal no
Município de Sanharó, em Pernambuco". Aprovado,
unanimemente, o parecer contrário do relator, Deputado Celso Peçanha. Segue à Comissão de Finanças. 4)
· Projeto de Lei n9 568/83, do Sr. Inocêncio Oliveira, que
"acrescenta parágrafo ao art. 7' da Lei n9 5.692, de I I de
agosto de 1971, incluindo nas quatro primciras séries do
I' grau noções de higiene dentária". O Relator, Deputado Randolfo Bittencourt, leu parecer favorável. Em vo·tação, rejeitado o projeto, contra o voto do Deputado
Randolfo Bittencourt, nos termos do voto do Deputado
Jônathas Nunes, designado relator do parecer vencedor.
O parecer favorável do Deputado Randolfo Bittencourt
passou a constituir voto em separado. Segue à Comissão
de Saúde.5) Projeto de Lei n9 3.456/84, do Sr. Francisco
·Erse, que "dispõe sobre a inclusão do ensino dc Hevei· cultura nos cursos superiores de Agronomia' e dá outras
providências". (Em anexo o PL n9 3.615/84.) O Relator,
D'eputado João Bastos, leu parecer favorável ao Projeto
de Lei n 9 3.615/84. Em votação, rejeitado o'projeto, bem
como o que a ele está anexado, contra o voto do Deputado João Bastos, nos termos do voto do Deputàdo Wall
Ferraz, designado relator do parecer vencedor. O parecer do Deputado João Bastos passou a constitúir voto
em separado. Segue à Comissão de Agricultura e Política
Rural. 6) Projeto de Lei nO 2.477/83, do Sr. Nilso Gibson, qUe. "estabelece novo critério de proporcionalidade
entre a música popular brasileira e a estrallgeira para
efeito de gravação e audição". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável do relator, Deputado Nelson
Aguiar. Segue à Comissão de Comunicaçã'o. 7) Projeto
de Lei n9 3.494/84, do Sr. Victor Faccioni, que "isenta
do imposto sobre operações financeiras as relativas ao
crédito educativo". Aprovado, unanimemente, o parecer
favorável do Relator, Deputado WaIl Ferraz. Segue à
Comissão de Finanças. 8) Projeto de Lei n" 3.816/84, do
Sr. Floriceno Paixão, qUe. "dispõe sobre as férias do professor de estabelecimento particular de ensino". O Relator. Deputado Hermes Zaneti, leu parecer favorável. Em
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votação, rejeitado o projeto, contra o voto do Deputado
Hermes Zaneti, nos termos do voto do Deputado Wall
Ferraz, designado relator do parecer vencedor. O parecer favorável do Deputado Hermes Zaneti passou a
constituir voto em separado. Segue à Comissão de Finanças. 9) Projeto de Lei n' 2.821/83, do Sr. Wall Ferr
raz, que "autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Federal de Pesca na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí".
Aprovado, unanimemente, o parecer favorável do Relator, Deputado Celso Peçanha. Segue à Comissão de Finanças. 10) Projeto de Lei n 9 6.440/82, do Sr. Emídio Perondi, que "regulamenta a Profissão de Tecnólogo, cria
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dc Tccnologia e dá outras providências". Aprovado, unanimemente, o parecer contrário do Relator, Deputado Jônathas Nunes. Segue à Comissão de Trabalho e Legislação Social. 11) Projcto de Lei n" 3.774/84, do Sr. Francisco Amaral, qu<; "autoriza a desapropriação c o tombamento de imóveis que representem a cu!lura e a história da Capital Federal". Aprovado, unanimemente, o
parecer favorável do Relator, Deputado João He,rculino.
Segue à Comissão de Finanças. 12) Projeto de Lei n"
.4.073/84, do Sr. Francisco Amaral, que "autoriza o Poder Exccutivo a tomar as medidas cabíveis pará a manutenção e conservação da lancha denominadíl "Gilda", na
forma específica". Aprovado~ unanimemente, o parecer
favorável do Relator, Deputado João Herculino. Segue à
Comissão de Finanças. 13) Projeto dc Lei n" 2.431/83,
do Sr. Antônio Câmara, qUe "fixa normas para revalidação de diplomas e certificados de cursos de graduação
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior". Aprovado, unanimemente, o parecer favorável do Relator, Deputado Hermes Zaneti. O Deputado
Jônathas Nunes, pedida vista da matéria, devolveu o
projeto scm se manifestar. Segue à Comissão de Relações Exteriores. 14) Projeto de Lei n 9 3.425/84, do Sr.
Paulo Zarzur, que "assegura aos deficientes físicos educação especial e gratuita em todos os graus de ensino do
País". O Relator, Deputado Salvador JulianeIli, leu parecer favorável. Conccdida vista ao Dcputado João Herculino. Adiada a votação. 15) Projeto de Lei n9 3.292/84
do Sr. Geovani Borges, que, "dispõe sobre a remune·
ração mínima dos professores". (Em anexo o PL n'
3.959/84). O Relator, Deputado João Faustino, leu parecer favorável ao PL anexado, de n' 3.959/84. Concedida vista ao Deputado João Herculino. Adiada a votação.
16) Projeto de Lei n9 168, de 1983, do Sr. José Maurício,
que "fixa condições para ingresso nas Universidades, e
dá outras providências". O Relator, Deputado Hermes
Zaneti, leu parecer favorável. Concedida vista ao Depu:
tado Salvador Julianelli. Adiada a votação. 17) Projcto
de Lei n" 3.547/84, do Sr. Sérgio Philomen'o, que "assegUra aos alunos das escolas particulares de qualquer
grau de ensino o direito que especifica e dá outras providências". O Relator, Deputado Nelson Aguiar, leu parecer favorável, com adlJção do Substitutivo da Comissão
de Çonstituição{:. Justiça. Concedida vista ad Deputado
Salvador Julianélli.. Adiada a votação. Comunicações: o
Sr. Presidente C9'm\lrticou a presença de um grupo de estudantes da Fa..lÍld.àde Católica de Brasília, acompanha!lo pelo Deputadb Aldo Arantes, quc veio buscar o
~poio desta Comissão na solução do problema relacionado com· o aumento da mensalidade daquela Instituição que, conforme foi divulgado, será de 122%. Os
Deputadoi presentes manifestaram solidariedade aos estudantes, aprovando proposta do Dcputado WaIl Ferraz, no scntido de encaminhar oficio à Comissão de Encargos Educacionais, solicitantlo esclarccimentos sobre
cobrança de taxas escolares e aumento das anuidades.
~ncerramento: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião às doze horas e quatenta minutos. E, para constar. eu, Tasmânia Maria de'
Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e

Dezembro de 1984

aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e publicada
no Diário do Congresso Nacional.
COMISSÃO ESPECIAL
Destinada a dar parecer ao Projeto de Lei n9
3.289/84 (Mensagem nO 094/84, do Poder Executivo), que "dispÕe sobre o CódlKO Brasileiro do Ar",
S. Reunião Ordinária, realizada
em 22 de novembro de 1984
Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia vinte e
dois de novcmbro dc mil novecentos e oitenta e quatro,
reaniu-se, no Plenário da Comissão de Comunicação, na
Câmara dos Deputados, em Brasília, DF, a Comissão
Especial destinada a dar parecer ao Projeto de Lei n 9
3.289/84 (Mensagem n" 094/84, do Poder Executivo),
que "dispõe sobre o Código Brasileiro do Ar". Estiveram prcsentes os Senhores Deputados José Maranhão,
Jorge Vargas, Flávio Bierrenbach, Matheus Schmidt,
N avarro Vieira Filho e Odilon Salmoria. Tendo o Deputado Bonifácio de Andrada, Presidente da Comissão,
justificado sua ausência, assumiu a direção dos trabalhos
o Deputado José Maranhão, Vicc-Presidente. Ata: Lida
e aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião anterior.
Expediente: 1) Atendida a solicitação do Dr. Vasconcelos Costa. Professor da F acuidade de Direito de Belo
Horizonte, de 10 (dez) exemplares do Projeto do Código.
2) Recebidos: a) Ofícios do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Fcdcral dc Goiás, do Presidcnte
da TASA - Telecomunicações Aeronáuticas S.A., e do
Presidente do Instituto dos Advogados do Pará, em resposta aos da Presidência da Comissão; b) Ofício do Presidente da TA M - Transportes Aéreos Regionais S.A.,
comunicando que serão apresentadas sugestões e subSÍdios ao Projeto de Código através do Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - SNEA; c)
Ofício do Presidente do Aerocl!1be de Minas Gerais,
apresentando sugestões ao Projeto; d) Ofício do Dirctor
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Lourival Vilela Viana, comunicando haver sido designada comissão especial de professores
daquela Faculdade com a finalidade de examinar o Projeto de Lei n" 3.289/84, que "dispõe sobre o Código Brasileiro do Ar" e encaminhando sugestões do Professor
Vasconcelos Costa, das cadeiras de Direito Internacional
Público e de Estudo de Problemas Brasilerios, e dos Professores Jackson Rocha Guimarães e Dilvanir José da
Costa, ambos da cadeira de Direito Civil. 3) Distribuídos
aos membros da Comissão: a) Exemplar do Diário do
Congresso Nacional, de 8 de novembro de 1984, contendo, à pâgina "13792 c seguintes, os textos das vintc e uma
emendas oferecidas ao Projeto dentro do prazo regirr.ental, encerrado a seis de novembro corrente; b) Quadro
comparativo dos textos dos dispositivos dos Códigos
atual e proposto com a anexação das emendas apresentadas. 4) Deferido, em vinte e um do corrente, requerimento da Presidência da Comissão solicitando prorrogação
do prazo para apresentação dos pareceres dos RelatoresParciais por mais quinze sessões. Passando-se ao assunto
da presente reunião, foi posta em discussão a indicação
dos Relatorcs-Parciais, fieando designados, ao fim, pelo
Presidente, os seguintes Deputados: N avarro Vieira Filho - Titulas 1 e 11; José Maranhão - Titulas III e IV;
Matheus Schmidt - Títulos Ve VI; Flávio Bierrenbach
- Títulos VII e VIII; Odilon Salmoria - Títulos IX, X e
XI. Continuando os trabalhos, o Senhor Presidente eSclareceu que, como as sugestões apresentadas pelos profcssores da Faculdade dc Di!eito da Universidade Federal de Minas Gerais ~hegaram após encerrado o prazo de
apresentação das emendas, ficou acertado que as referidas sugc.tões seriam analisadas quando da apreciação
do parecer do Relator-Geral. O Senhor Deputado Odi-
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lon Salmoria solicitou que essas sugestões fossem distribuídas a todos os Relatores-Parciais. O Senhor Presidente, tendo lido no Expediente a respeito da prorrogação
do prazo para apresentação dos pareceres dos Relatores·
Parciais, houve por bem levar à consideração dos Senhores Deputados o referido prazo como iniciando-se a partir de 29 de novembro corrente, o que foi acolhido pelos
membros da Comissão. Em questão de ordem, o Deputado Odilon Salmoria referiu-se ao painel a realizar-se
no início da próxima sessão legislativa, ocasião em que
seriam convidados: o Diretor-Geral do DEPAC; o Presidente da EMBRAER; representantes do Sindicato dos
Aeronautas e dos Aeroviários; presidentes dos Aeroclubes de BrasrJia, de São Paulo e do Brasil (com sede no
Rio de Janeiro); presidentes das Companhias de Aviação
Comercial VARIG, Cruzeiro, VASP e Transbrasil; um
representante das Companhias de Aviação Regionais
. Rio Sul, TAM, VOTEC, TABA e Nordeste; um representante das empresas de Táxi Aéreo; e o Engenheiro
Aeronauta Mark WiIliam Nless. Nada mais havendo
que tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta e cinco minutos. E, para constar,
eu, Symira Palatinik, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente em exercício.
COMISSÃO DE FINANÇAS

12' Reunlio Ordlnúla, realizada
no c/Ia 28 de novembro de 1984
Às onze horas do dia vinte e oito de novembro de mil
novecentos e oitenta e quatro, na Sala n9 16 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu.
tado Luiz Leal, presentes os Deputados Agnaldo Timóteo e Aécio de Borba, Vice-Presidentes, Sérgio Cruz, José Carlos Fagundes, Renato Johnsson, Luiz Baecarini,
Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Luiz Sefair, Walmor de
Luca, Fernando Magalhães, Christovam Chiaradia e
Irajá Rodrigues, reuniu-se a Comissão de Finanças. A
Ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.
Ordem do Dia: I) Projeto de Lei n9 2.056/83 - do Sr.
Mozarildo Cavalcanti - que "dispõe sobre a venda de
bens imóveis residenciais da União situados na área urbana de Boa Vista, Roraima, e dá outras providências".
Relator: Deputado Fernando Magalhães. Parecer: contrário. O Deputado José Carlos Fagundes, que pedira
vista do processo, na reunião realizada no dia 27-6-84,
devolveu-os sem se manifestar. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 2) Projeto de Lei n9
1.433/83 - do Sr. Homero Santos - qUIl "dispõe sobre
a situação do servidor público, a candidato a cargo eletivo, e dá outras providências". Relator: Deputado Sérgio
Cruz. Parecer: Contrário. O Deputado José Carlos Fagundes, que pedira vistado processo, na reunião realizada em 27-6-84, devolveu-o sem se manifestar. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 3)
Projeto de Lei n9 1.849/83 - do Tribunal Superior do
Trabalho - qUIl "dispõe sobre a criação de cargos e empregos no Quadro Permanente da SllCretaria do Tribunal
Rl!gional do Trabalho da 12' Região e dá outras providências". Relator: Deputado José Carlos Fagundes. Parecer: favorável. O Deputado Aécio de Borba que pedira
vista do processo, em reunião realizada no dia 11-4-84,
devolveu-o sem se manifestar. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. O Sr. Presidente, Deputado Luiz Leal, passa a Presidência do Sr. Deputado
Agnaldo Timóteo. 4) Projeto de Lei n 9 3.849/84 (anexo o
Projeto de Lei n 9 4.116/84) - do Sr. Paulo Zarzur que "isenta do Imposto de Renda o recebimento em dinheiro de férias, licenças-premio e df:cimo terceiro sa.
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lário". Relator: Deputado Luiz Leal. Parecer: favorável.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes.
5) Projeto de Lci n~ 6.517/84 - do Sr. Mário Assadque "dispõe sobre a criação da Escola Agrícola Federal
de Manhuaçu. Minas Gerais. Relator: Deputado Luiz
Leal. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de
Comissões ·Permanentes. 6) Projeto de Lei n 9 2.605/83do Sr. Raymundo Asfora - que "dispõe sobre a emissão
de uma série de selos comemorativos do Centenário de
nascimento do poeta Augusto dos Anjos". Relator: Deputado Luiz Leal. Parecer: favorável, com adoção da
emenda da Comissão de Comunicação. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à
Coordenação de Comissões Permanentes. 7) Projeto de
Lei n~ 4.337/84 - do Tribunal Superior Eleitoral- que
"dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e
dá outras providências". Relator: Deputado Luiz Leal.
Parecer: favorável, com adoção da emenda da Comissão
de Constituição e Justiça. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de
Comissões Permanentes. 8) Projeto de Lei n~ 4.239/84do Supremo Tribunal Federal (Mensagem n9 34/84) que "dispõe sobre a estruturação de categorias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências". Relator: Deputado Luiz Leal. Parecer: favorável, com emenda. Em votação foi aprovado
por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 9) Projeto de Lei n 9
2.247/83 - do Sr. Oswaldo Murta - que "dispõe sobre
a criação da Escola Agrotécnica de Governador Valadares, Minas Gerais". Relator: Deputado Luiz Leal. Parecer: favorável, com adoção da emenda da Comissão de
Constituição e Justiça. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de
Comissões Permanentes. A seguir o Sr. Deputado Agnaldo Timóteo passa a Presidência ao Sr. Deputado Luiz
Leal. lO) Projeto de Lei n 9 1.458/83 - do Sr. Francisco
Dias - que "dispõe sobre a criação de setor de assistência jurídica aos empregados, nas empresas que espllCifica
e dá outras providências". Relator: Deputado Mendonça Falcão. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 11) Projeto de Lei
n~ 3.696/84 - do Sr. Sérgio Philomeno - qu~ "autoriza
o Poder Executivo a instituir Q "Museu da Abolição",
no Município de Redenção, no Estado do Ceará. Relator: Deputado Moysés Pimentel. Parecer: favorável. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes.
12) Projeto de Lei n9 1.589/83 - do Sr. Victor Faccioni
- que "cria o sistema nacional de bolsas de estudo
(SNBE) e dá outras providéncias". Relator: Deputado
José Carlos Fagundes. Parecer: favorável, nos termos do
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes.
13) Projeto de Lei n9 305/83 - do Sr. Jorge ArbagequI,: "dispõe sobre a revogação do art. 28 do Decreto-lei
n9 5, de 4 de abril de 1966, que estabelece normas parli
recuperação econômica das atividades da Marinha Mer·
cante, dos Portos Nacionais e da Rede Ferroviária Federal S.A.". Relator: Deputado José Carlos Fagundes. Pa. recer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 14) Projeto de Lei n~ 1.674/83 do Sr. Siqueira Campos - que "atribui prioridade absoluta à construção do trecho rodoviário que especifica, incluído no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
nO 5.917, de lO de setembro de 1973". Relator: Deputado
José Carlos FlIllundes. Parecer: Favorável. Em votação,
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foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai

à Coordenação de Comissões Permanentes. 15) Projeto
de Lei nO 1.936/83 - do Sr. Santinho Furtado - qUIl "isenta as entidades filantrópicas do pagamento de tarifas
de energia elétrica". Relator: Deputado José Carlos Fagundes. Parecer: Contrário. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 16) Projeto de Lei n 9
1.132/83 (anexo o Projeto de Lei n9 1.355/83) - do Sr.
Paulo Marques - que "estende às Prefeituras Municipais os benefícios crédito rural institucionalizado pela
Lei n 9 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dá outras providências". Relator: Deputado José Carlos Fagundes.
Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de
Comissões Permanentes. 17) Projeto de Lei nO 1.896/83
- do Sr. Theodoro Mendes - qUIl "altera a redação dos
itens 11 e III do art. 22 e do parágrafo único do art. 44 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência Social e dá outras providências". Relator:
Deputado Fernando Magalhães. Parecer: Favorável,
com adoção da emenda da Comissão de Constituição e
Justiça. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do relator. Vai à Coordenação .de Comissões
Permanentes. 18) Projeto de Lei n9 2.834/83 - do Sr.
Stélio Dias - que "cria o Fundo de Assistência ao Trabalhador da Cafeicultura (FATC) - e dá outras providências". Relator: Deputado Fernando Magalhães. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o pareeer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 19) Projeto de Lei n 9 2.609/83 (anexos os Projetos de Lei n 9s 1.956/83, 3.617 e 4.353, de
1984) - do Sr. Freitas Nobre - que "introduz modificações na legislação de amparo aos ex-combatentes da 11
Guerra Mundial e dá outras providências". Relator: Deputado Fernando Magalhães. Parecer: Favorável, com
emenda. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 20) Projeto de Lei n9 2.335/83 - do Sr.
Renato Cordeiro - quI,: "altera a redação do art. 30 da
Lei nO 6.717, de 12 de novembro de 1979, que autoriza a
realização da LOTO, tornando obrigatória a identificação do apostador". Relator: Deputado Fernando Magalhães. Parecer: Contrário. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do relator. Vai à CoordelIlação de Comissões Permanentes. 21) Projeto de Lei n 9
1.938/83 - do Sr. Jorge Carone - que "dispõe sobre
rescisão de contratos de trabalho e seus efeitos, modifica
normas sobre a greve motivada por atraso no pagamento
de salários, sobre dissídio coletivo em caso de greve,
sobre jornada de trabalho, horário extraordinário e dá·
outras providéncias. Relator: Deputado Luiz Baccarini.
Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de
Comissões Permanentes. 22) Projeto de Lei n 9 2.784/83
- do Sr. Jorge Carone - que "autoriza o Poder Executivo a instituir o cruzeiro novo e dá outras providências". Relator: Deputado Luiz Baccarini. Parecer: Favorável. Em votação foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 23) Projeto de Lei nO 523/83 (anexos os Projetos
de Lei n9s 1.640,2.108 e 2.174, de 1983) - do Sr. Mário
Frota - quI,: "proíbe o corte do fornecimento de água e
luz pelas empresas concessionárias, em razão de atraso
no pagamento das respectivas tarifas". Relator: Deputado Renato Johnsson. Parecer: Contrário. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai
à Coordenação de Comissões Permanentes. 24) Projeto
de Lei n 9 2.030/83 - Do Sr. Sérgio Cruz - qUIl. "dispõe
sobre o parcelamento dos débitos relativos a tributos federais e dá outras providências". Relator: Deputado Renato Johnsson. Parecer: Favorável. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à
Coordenação de Comissões Permanentes. A seguir, o Sr.
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Presidente Luiz Leal passa a Presidência ao Sr. Deputado Agnaldo Timóteo. 25) Projeto de Lei n' 1.192/83 do Sr. Freitas Nobre - que "acrescenta dispositivo à Lei
n' 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação
de previdência social". Relator: Deputado Luiz Leal. Parecer: Favorávcl. Em votação foi aprovado por unanimi·
dade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. A seguir o Deputado Agnaldo Timóteo passa a Presidência ao Deputado Luiz Leal. 26) Projeto de Lei n' 3.486/84 - do Sr. Djalma Falcão - que
"assegura aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial direito a passagem gratuita nos transportes coletivos, rodoviário e ferroviários, e dá outras providências".
Relator: Deputado Agnaldo Timóteo. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade parecer
do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 27) Projeto de Lei n' 3.206/84 (anexo o Projeto de
Lei n' 4.674/84) - do Sr. Alcides Franciscato - que
"dá aos aposentados da Rede Ferroviária Federal S.A.,
direito a abatimento no preço de passagens adquiridas
ncssa empresa". Relator: Dcputado Agnaldo Timóteo.
Parecer: Favorúvel ao Projeto de Lei n' 3.206/84. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenaçào de Comissões Permanentes.
28) Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n°
941-A/79 - que "autoriza a Empresa Brasileira de Corrcios e Tclégrafos - ECT a confeccionar e fazer circular
durante o mês de outubro de 1979, selo adicional com
valor revertido à causa da criança abandonada no País".
Relator: Deputado Agnaldo Timóteo. Parecer: Favorávcl, com adoção da subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, foi aprovado o pareccr do
relator. Vai à Coordenação de Comissões Pcrmanentes.
29) Projeto de Lei n' 4.212/84 - do Poder Executivo
(Mensagem n' 309/84) - que "concede pensão especial
a Josa Pedro Tiradentes trineta de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes". Relator: Deputado José Carlos
Fagundes. Pareeer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 30) Projeto de Lei n'
4.421/84 - do Poder Executivo (Mensagem n' 354/84)
- que "concede pensão espccial a Clodomiro Ignácio
Xavicr, ex-Cabo do Exército e dá outras providências".
Relator: Deputado José Carlos Fagundes. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 31) Projeto de Lei n' 4.503/84 - do Poder.
Exccutivo (Mensagem n' 366/84) - que "concede pensão especial a Zilda de Carvalho Espíndola". Relator;
Deputado José Carlos Fagundes. Parecer: Favorável.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes.
32) Projeto de Lei n' 2.007/83 (anexo o Projeto de Lei n'
2.965/83) - do Sr. Marcondes Pereira- que "acrescen·
ta parágrafo únieo ao art. 476 da Consolidação das Leis
do Trabalho e dá outras providências". Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer: Favorável. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai
à Coordenação de Comissões Permanentes. 33) Projeto
de Lei n' 1.511/83 - do Sr. Denisar Aroeiro - qUe. "acrescenta § 4' ao art. l' do Decreto-lei n' 791, de 27 de
agosto de 1969, para isentar do pagamento de pedágio,
nos horários de 6:30 às 9:00 e das 17:00 às 19:30 horas, os
automóveis .que ultrapassarem pedágio da Ponte Presidcnte Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), transportando
quatro ou mais passageiros. Reiator: Deputado Irajá
Rodrigues. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 34) Projeto de Lei n'
3.707/84 - do Poder Executivo - (Mensagem n'
161/84) - que "dispõe sobre a Procuradoria Marítima c
dá outras providências". Relator: Deputado José Carlos
Fagundes. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coorde·
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nação de Comissões Permanentes. 35) Projeto de Lei n"
2.339/83 - do Sr. Francisco Amaral, que "dispõe sobre
a redução da tarifa de energia elétrica em favor das emissoras de rádio c dc televisão. Relator: Deputado Irajá
Rodrigues. Parecer: Contrário. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 36) Projeto de Lei n'
2.213/83 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre o
pagamcnto da Gratificação de Produtividade, nos casos
que especifica, e dá outras providências". Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer: Contrário. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 37)
Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n' 9A/79 - que "dispõe sobre a distribuição da arrecadação
do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de
Mercadorias provinientes de operações interestaduais".
Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer: Favorável,
nos termos da submenda substitutiva da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio e pela audiência da Comissão dc Constituição c Justiça para opinar quanto à
constitucionalidade da submenda adotada pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do relator. O processo aguarda na Comissão a autorização do Sr. Presidente da Casa. 38) Projeto de Lei n' 4.696/84 - do Poder Executivo (Mcnsagem n' 464/84) - que "dispõe
sobre a criação do Instituto Teixeira de Freitas". Relator: Deputado Floriceno Paixão. Parecer: Favorável,
com adoção do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 39) Projeto de Lei n" 2.912/83 - do
Sr. Ruy Côdo - que "isenta dc pagamento os primeiros
dez metros cúbicos de água fornecidos e de esgotos coletados". Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer:
Contrário. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 40) Projeto de lei u' 3.362/84 - do Poder
Executivo (Mensagem n' 102/84) - que "dá nova redação ao art. 14 do Decreto-Lei n' 538, de 7 de julho de
1938, que organiza o Conselho Nacional de Petrólco, define suas atribuições e dá outras providências". Relator:
Deputado 1rajá Rodrigues. Parecer: Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação de ,Comissões Permanentes. 41)
Projeto de Lei n' 3.311/84 - do Sr. Arthur Vir,gllio Neto
- que "permite o abatimento, no Imposto d'e Renda e
outros Proventos, das despesas eomprovadas com a
aquisição ou manutenção de próteses necessárias ao contribuinte". Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer:
Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o parecer do relator: Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 42) Projeto de Lei n' 3.226/84 - do Sr.
Geovani Borgcs - que "dá nova redação ao art. I' da
Lei n' 5.531, de 13 de novembro de 1968, que institui incentivos fiscais para o desenvolvimento da Educação".
Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer: Pela prejudicialidade. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 43) Projeto de Lei n' 2.396/83 - do Sr.
Francisco Dias - que "revigora os efeitos do Decreto n'
1.944, de 15 de junho de 1982, que concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados para táxis com
motor a álcool". Relator: Deputado Irajá Rodrigues.
Parecer: Favorável, com adoção das duas emendas da
Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à
Coordenação de Comissões Permanentes. 44) Projeto de
Lci n" 2.024/83 - do Sr. Irineu Colato - que "prevê
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na
compra dc automóveis a álcool destinados ao transporte
escolar autônomo e ao uso das cooperativas rurais". Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer: Favorável.
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Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes.
45) Projeto de Lei n' 2.054/83 - do Sr. Iram Saraivaque "isenta do Imposto de Renda os proventos de inatividade auferidos pelos tral;>alhadores com idade superior
a 60 anos". Relator: Deputado Irajá Rodrigues. Parecer:
Favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 46) Projeto de Lei n" 2.099/83 - do Sr.
Leônidas Rachid - que "isenta de impostos federais as
cooperativas sediadas na Amazônia Ocidental". Relator:
Deputado Irajá Rodrigues. Parecer: Contrário. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Vai à Coordenação dc Comissões Permanentes. 47)
Projeto de Lei n" 2.906/83 - do Sr. Floriceno Paixão que "dispõe sobre a remuneração mínima dos profissionais portadores de diploma de curso de grau superior".
Relator: Deputado Sérgio Cruz. Parecer: Favorável,
com adoção do substitutivo da Comissão de Educação e
Cultura. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos, c eu, Jarbas Leal Viana, Secretário, lavrei a presentc
Ata que, depois de submetida à discussão e votação, foi
aprovada e assinada pelo Sr. Presidente.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 1984. - Luiz
Leal, Presidente.
O Senhór Deputado Luiz Leal, Presidente da Comissão de Finanças, fez a seguinte
Dlstrlbulçio
Em 28-11-84
Ao Senhor Deputado Floriccno Paixão:
Projeto de; Lei n' 4.696/84 (Mensagem n' 464/84) do Poder Executivo - que "dispõe sobre a criação do
Instituto Teixeira de Freitas".
Ao Senhor Deputado Nyder Barbosa:
Projeto de Lei n' 3.031/84 (A nexo o PL n' 1.602/83)
- do Sr. Floriceno Paixão - que "dispõe sobre o congelamento do valor das prestações de financiamentos da
casa própria até 30 de junho de 1985 e dá outras providéncias".
Avoeado pelo Senhor Presidente:
Projeto de I,ei n" 2.247/83 - do Sr. Oswaldo Murta que "dispõe sobre a criação da Escola Agrotécnica de
Governador Valadares, Minas Gerais".
Sala da Comissão, 28 de novembro de 1984. - Jarbas
Leal VIana, Seeretário.
COMISSÃO DE FINANÇAS
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMtRCIO
Reunião Extraordinária Conjunta das ComlS!IÕes de
Financas e de Economia, Indústria e Comércio,
realizada no dia 27 de novembro de 1984
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de 1984, rio Plenário da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, sob a Presidência do Deputado
Luiz Leal, presentes os Deputados Agnaldo Timóteo e
Aécio de Borba, respectivamente Presidente e VicePresidente da Comissão de Finanças, Genebaldo Correia, Siegfried Heuser e Pratini de Moraes, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, Luiz Fayet, Cristina Tavares, Oscar Correia, Pedro Sampaio, Sebastião Rodrigues
Jr., Manoel Affonso, Boeayuva Cunha, Darcy Passos,
José Ulisses, Ralph Biasi, Gustavo de Faria, José Jorge,
José Moura, Carlos Wilson, Haroldo Lima, Fernando
Carvalho. Oswaldo Trevisan, Evandro Ayres de Moura,
Djalma Bessa, Virgildásio de Senna, Coutinho Jorge,

Dezembro de 1984

Luiz Baccarini, Renato Johnsson, Sérgio Cruz, Ibsen dc
Castro, Nyder Barbosa, Fernando Magalhães, Luiz Sefair, Walmor de Luca, José Carlos Fagundes, Irajá Rodrigues, Christóvam Chiaradia, Moysés Pimentel, Floriceno Paixão e Nelson do Carmo, reuniram-se as Comissões de Finanças e Economia, Indústria c Comércio. Ordem do dia: Projeto de Lei Complementar n9 154/84
(Mensagem n9 137184) - do Poder Executivo - que
"estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativos à isenção do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - ICM e do Imposto sobre Serviços ISS". Relator: Deputado Gencbaldo Correia. Parecer:
Favorável, com substitutivo. Em discurssão, o Deputado
Vigildásio de Senna discordou do disposto no ar!. 39, parágrafo 2'; o Deputado Walmor dc Luca louvou o relator, por ter o mesmo, através do substitutivo apresentado, no ar!. 2', preservado a autonomia dos Estados e
Municípios, sem prejuízo das microempresas, propondo
a seguir, ao relator, a inclusão, no caput do artigo 2' e artigo 6' a inclusão em seus textos dos Territórios, com o
que concordou o relator. Participaram, ainda, da discussão os Dcputados Darcy Passos, Nelson do Carmo,
Moysés Pimentel e Osvaldo Trevisan, os quais, após explanações do relator, concordaram com a íntegra do
substitutivo apresentado. Em votação, foi aprovado, por
unanimidade o parecer favorável do relator, nos termos
do substitutivo apresentado, inclusos os Territórios textos dos artigos 2', eaput e 6'. O Deputado Virgildásio de
Senna votou pela aprovação, com restrição, considerando que o § 2' do art. 3' deveria ser melhor analisado, no
sentido de permitir o crédito do ICM oriundo de produtos elaborados por microempresas quando estas produzissem um bem final; quando se tratasse de bem intermediário, o crédito do ICM não deveria ser creditado ao
adquirente. Encerramento: nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião às onze horas e cinqüenta minutos, e eu, Jarbas Leal Viana, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, submetida à discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade, sendo assinada pelo Sr. Presidente.
Sala da Comissão, em 27 de novembro de 1984. - Luiz
Leal, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
O Senhor Deputado Luiz Leal, Presidente da Comissão de Finanças, fez a seguinte
Dlstrlbulçio
Em 3-12-84
Ao Senhor Deputado Christóvam Chiaradia:
Substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei
n' 3.031-A, de 1984, qUI;, "dispõe sobre o congelamento
do valor das prestações de financiamentos da casa própria até 30 de junho de 1985 e dá outros providências".
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1984. - Jarbas
Leal Viana, Secretário.
O Senhor Deputado Luiz Leal, Presidente da Comis
são de Finanças, avocou a seguinte proposição:
Em 21-11-84
Projeto de Lei n' 4.211/84 - do Sr. João Batista Fagundes - Dispõe sobre o provimento de cargos de chefia e assessoramento do grupo DAS na Secretaria da Re-'
ceita Federal.
Sala da Comissão, 21 de novcmbro de 1984. - Jarbas
Leal Viana, Secretário.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
11' Reunlio Ordinária, realizada
em 14 de março de 1984
Às dez horas do dia quatorze de março de 1984, reúnese a Comissão de Minas e Energia, em seu plenário, sob
,a Presidência do seu titular, Deputado Hugo Mardini.
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Presentes os Senhores Deputados: Prisco Viana, Epitácio Bitlcncourt, Bayma Júnior, Marcos Lima, Celso Sabóia, Nelson do Carmo, Paulo Melro, Cid Carvalho,
Manoel Costa Júnior, Genésio de Barros, Evaldo Amaral, Vicente Queiroz, Nelson Costa, João Batista Fagundes e Emílio GaUo. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, tendo sido a mesma considerada aprovada. Ordem do Dia: I) Projeto dc Lei n' 1.178/83, que
"Concede tarifa especial ao consumidor que substituir o
gás liquefeito de petróleo por energia elétrica e dá outras
providências". Autor: Deputado Sérgio Cruz. Relator:
Deputado Vicente Queiroz. Parecer: Favorável. Em discussão: não houve. Em votação: aprovado unanimemente o parecer do relator. Vai à Comissão de Economia, Indústria e Comércio. 2) Projeto de Lei n' 1.684/83, que
"Determina que as autorizações de pesquisa e concessões de lavra nas regiões de fronteira sejam conferidas às
companhias regionais de desenvolvimento, que poderão
abri-Ias à livre garimpagem sob sua supervisão, quando
não localizadas em áreas indígenas". Autor: Deputado
M ozarildo Cavalcante. Relator: Deputado Epitácio Bittencour!. Parecer: Favorávcl. Em discussão: não houve.
Em votação: aprovado unanimemente o parecer favorável do relator. Vai à Comissão do Interior. 3) Projeto de
Lei n' 1.342/83, que "Dispõe sobre a venda de gasolina
automotiva e de álcool etílico hidratado em embalagens
de até 5 (cinco) litros, no caso indicado". Autor: Deputado Antônio Mazurek. Relator: Deputado Manoel Costa
Júnior. Parecer: Contrário. Em discussão: não houve.
Em votação: rejeitado unanimemente nos termos do parecer do relator. Vai à Comissão dc Ciência e Tecnologia. 4) Projeto de Lei n' 274/83, qUe "Dispõe sobre o
prazo das contas de água e energia elétrica, e dá outras
providências". Autor: Deputado Paulo Zarzur. Relator:
Deputado Paulo Melro. Pareqer: Contrário. Em discussão: não houve. Em votaçã<r rejeitado unanimemente
nos termos do parecer do relator. Vai à Comissão de
Economia, Indústria e Comércio. O Presidente da Comissão, Deputado Hugo Matdini, passa a Presidência
dos trabalhos para o Vice-Presidente, Deputado Cid
Carvalho, para relatar o Projeto de Decreto Legislativo
n' 44/84 (Mensagem n' 203/83), que "Aprova o texto do
Acordo de Cooperação no C~mpo do Usos Pacíficos da
Energia Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado cm
Brasília, a 12 de maio de 1983". Autor: Comissão de Relações Exteriores. Relator: Deputado Hugo Mardini. Parecer: Favorável. Em discussão: não houve. Em votaçãq:
aprovado unánimemcntc o parecer favorávc1 do relator.
Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. Assume
novamente a Presidência dos trabalhos o Senhor Deputado Hugo Mardini. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu, Állia Tobias, Secretária, lavrei a
presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente. - HUIO MardinI, Presidente da Comissão.
COMISSÃO DE SAÚDE
I8J Reuolio Ordinária, realizada
no dia 11 de outubro de 1984.
Às dez horas do dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a Comissão de Saúde na
sala 19 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Senhor Deputado Oscar Alves, VicePresidente. Compareceram os Deputados Rosemburgo
Romano, Carneiro Arnaud e Luiz Guedes. A Ata da
reunião anterior deixou de ser lida, a qual foi dada por
aprovada. A seguir o Senhor Deputado Resemburgo
Romano usou da palavra para fazer uma explanação
sobre o motivo da presente reunião, qual seja, debater, a
nível da Mesa-Redonda o problema da' assistência
médico-hospitalar e odontológia nas empresas, para a
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qual foram convidados os seguintes conferencistas: Dr.
Vinincio Carlos Rossi, Presidente da Associação Brasileira dos Serviços Assistenciais de Saúde próprios das
Empresas - ABRASPE: Dr. Luiz Carlos Andréa, representante da Companhia Vale do Rio Doce; Dr. Humberto Torloni Filho, representante da Companhia William
M. Merccr; Dr. Célio Otávio Modesto, representante da
MANNESMANN; Dr. Ubiraci Rabelo Ávila, representante do Serviço Social da Indústria - SESI; Dr. Aderbal Jurema Filho, Superintendente Regional do
IN AMPS no DF. Foi anotada ainda a presença dos seguintes participantes: Senador Aderbal Jurema; Dr.
Aloísio César, do Ministério da Indústria e do Comércio; Dr. Ronei Celso Martinelli, do CONSIDER/MIC;
Dr. Roberto Lúcio Albuquerque, do Departamento Mé·
dico do MIC; Dra. Selma Beltrão Gomes de Souza, Assistente SocialINAMPS-DF; Dr. João Batista Couto, da
Secretaria Regional Administrativa do INAMPS-DF e
Dr. Antonio Siqueira Júnior, Secretário de Planejamento do INAMPS-DF. Após as explanações, passou-se ao
período de interpelações que foram feitas pelos Senhores
Deputados Carneiro Arnaud e Rosemburgo Romano.
Por fim, o Deputado Oscar Alves destacou a oportunidade da discussão deste assunto, e,justificou a realização
de outro encontro, no qual sejam apontadas soluções
políticas para o problema. A presente reunião foi totalmente gravada e será publicada no Diário do Congresso
Nacional, ao pé desta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar~ foi encerrada a reunião. Para constar, eu,
Iná Fernandes Costa, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Prcsidente em exercício Deputado Oscar Alves.

19J Reunlio Ordinária, realizada
no dia 17 de outubro de 1984
Às dez horas do dia dezesseté de outubro de mil novecentos e oitcnta e quatro, reuniu-se a Comissão de Saúdc
na Sala 19 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Senhor Deputado Carlos Mosconi. Compareceram os seguintes Senhores Deputados: Max Mauro, Manuel Viana, Carlos Sant'Anna, Carneiro Arnaud,
Jorge Viana, Mário Hato e liulio Caruso. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e dispensou a leitura
da Ata da reunião anterior, dando-a por aprovada. A
presente reunião foi convocada com a finalidade de ouvir uma palestra a ser proferida pelo Dr. Roberto Resende, Cirurgião Dentista, membro da Associação Mundial
de Esperanto, sobre "Prevenção Oral", ao ensejo das comemorações do centenário da Odontologia no Brasil.
Foi destacada a presença do Dr. Jaime Bicalho, Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito
Federal e Dr. Cléo Otávio Pereira, também membro do
Conselho. O conferencista apresentou seu trabalho através de s1ides, visando esclarecer sobre as vantagens da
prevenção na odontologia. Ao final, foi interpelado pelos Deputados Manuel Viana, Mário Hato e Carneiro
Arnaud. A presente reunião foi totalmente gravada e será publicada no Di'rlo do CODllJ'eYO Nacional, ao pé desta Ata. Nada mais havendo a tratar, foi ~ncerrada a reunião. Para constar, eu Iná Fernandes Costa, Secretária,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente - Carlos Mosconi.

2f}f Reunlio Ordinária, realizada
no dia 18 de outubro de 1984
Às dez horas do dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a Comissão de Saúde, na' Sala 19 do Ainexo II da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Senhor Deputado Carlos Mosconi.
Compareceram os seguintes Senhores Deputados: Car-
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los Sant'Anna, Luiz Guedes, Lúcio Alcântara, Albino
C~imbra, Alceni Guerra, Navarro Vieira Filho, Tapety
Júnior, José Frejat, Márcio Santi1lf e Mário Hato. Aberta a reunião, o Senhor Presidente dispensou a leitura da
Ata da reunião antcrior, a qual foi dada por aprovada. A
seguir, o Senhor Presidcntc comunicou que se encontra
presente o Deputado Cristopher Brueckner, da Câmara
do Povo, da República Democrática Alemã, que se encontra em visita ao Brasil, o qual fará uma exposição
sobre os princípio,s e tarefas do sistema de saúde na
ROA. O conferencista foiinterpretado pela Sr' Martina
John, e falou sobre "A saúde pública na RDA: balanço e
tarefas". Após a e.xposição, passou-se ao período de interpelações, que foram feitas pelos Senhores Deputados'
Mário Hato, Alceni Guerra, José Frejat, Carlos
Sant'Anna e Mário Santilli. Foi ainda destacada a participação dos Deputados Reinhold Stephanes, João Herman e da Professora Fabíola de Aguiar Nunes. A presente reunião foi tot~lmente gravada e será publicada no
Diário do Coqre8lio NaclOllal, ao pé desta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Pa~a constar, eu; Iná Fernandes Costa, Secretária,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente Carlos MIIlICOIII.

11' ReuIio Onlblária, reaIIzacL.
110 cIla 14 de .oTem~ro de 1984
Às dez horas dó dia catorze de novembro de milnove- '
centos e oitenta e quatro, reuniu-se a ComIssão de. Salí~
de, na Sala 19 do Anexo Ir da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Senhor Deputado Carlos Mosconi.
Compareceram os Senhores Deputados: Anselmo Peraro, Doreto Campanari, Carlos Sant'Anna, Carneiro Arnaud, Josê Mada Magalhães, Luiz Guedes, Ludgero
Raulino, Lúcio Alcântara, Oscar Alves, Alceni Gucrra,
Borges da Silveira, Mário Hato e liuHo Caruso. Havendo nÚmero regimental, o Scnhor Presidente declarou
aberta a reunião! mandando proceder à leitura da Ata da
reunião anterior, a qual foi aprovada como lida. Ordem
do Dia: Projeto de Lei n Q 151/83, que "institui o exame
eletroenccfalogr,{fico para motoristas profissioais de empresas de transportes colctivos e maquinistas, e determina out.ras providências". Rclator, Dcputado Anselmo
Peraro. Parecer 'Favorável, com Substitutivo. O Deputado Doreto Campanari, que havia pedido vista do processo, devolveu-o s~m qualquer modificação no parecer do
relator. A matéria foi discutida pelos Senhores Deputados José Maria. Magalhães, Luiz Guedes e pelo relator.
Posto em votação, foi o projeto aprovado, por unanimidade, nos termos do pareter do relator, com Substitutivo. Segue à Comissão de Transportes. 2<') Projeto de Lei
nQ 152/83, que "torna obrigatória a indicação do grupo
sanguíneo (Sistema ABO) e do fator RH na Carteira Nacional de Habilitação". Relator, Deputado Figueiredo
Filho. Parecer favorável, com Substitutivo. Relator designado, Deputado Carlos Mosconi. Parecer contrário.
Posto em votação, foi o projeto rejeitado, nos teremos
do parecer do relator designado, passando o parecer do
Deputado Figueiredo Filho a constituir Voto em Separado. Segue à Coordenação das Comissões Permanentes.
3Q) Projeto de Lei n Q 1.243/83, quç "obriga a re~lização
de exames pré-anestésicos em paciente.. cirúrgicos, para
evitar ehoqucs anestésicos". Relator, Deputado Carlos
Sanl'Anna. Parecer favorável, com Emenda Substitutiva. Sem discussão, posto em votação, foi o projeto aprovado, por unanimidade, nos termos do parecer, com
emenda apresentada pelo relator. Segue à Coordenação
das Comissões Permanentes. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Para eonstar,
eu, [ná Fernandes Costa, Secretária, lavrei a presente'
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidentc - Carlos Mosc:onl.
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COMISSÃO DE SERVIÇO púBuco
Retmfãó'OÍ'dInáda, .realizada
1lQ. dhv29 a~'~ovembfo de J984'

n"

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano
de 1984 (mil novecentos e oitenta e quatro), reuniu-se a
Comissão de Serviço Público da Câmara dos Deputados,
presentes os Senhores Deputados Renato Vianna, Presidente, Myrthes Bevilacqua e Nosser Almeida, VicePresidentes, Paes de Andrade, Gome.. da Silva, Jorge
Leite e Leônidas Sampaio. Ata: Foi lida e aprovada, sem
restrições, a Ata da reunião anterior. Ordem do Dia: Em
scguida, o Sr. Presidente, Deputado Renato Vianna,
anuncia a Ordem do Dia, constante das seguintes matérias: I, Projeto de Lei nQ 1.523/83, do Sr. Paulo "'ustosa que "isenta os funcionários públicos, com vencimentos em atraso, do pagamento de multas e juros sobre serviços públicos", tendo como Relator o Sr. Nosser Almeida. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. Vai
à Comissão de Finanças. 2: Projeto de Lei nQ 2.476/83,
do Sr. LOO Simões, que "dispõe sohre a gratuidade na
inscrição de candidato em concurso para provimento de
cargos públicos e dá outras providências", tendo como
relator o Sr. Nosser Almeida. Objeto de pedido de vista
pelã Sra. Deputada Myrthes Bevilacqua, a proposição
foi devolvida com duas emendas oferecidas por esta parlamentar e acolhidas pelo relator. Aprovado por unanimidade Parecer favorável com as emendas mencionadas.
Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 3. Proje.to de Lei nQ 4.103/84, do Sr. Francisco Amaral quç, "au'toriza o Poder Executivo a enquadrar, como funcionários públicos estatutários, os fiscais de trabalho, na
forina que especifica", tendo como relator o Sr. Nosser
Almeida. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. Vai à Comissão de Finanças. 4. Projeto de Lei n 9
4.364/84, do Sr. Josê Colagrossi, que "introduz modificações na Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos", tendo como relator o
Sr. Gomes da Silva. Pareccr: Favorável. Aprovado por
unanimidade. Vai à Comissão de Finanças. 5. Projcto de
Lei n Q 4.382/84, do Sr. Oswaldo Trevisan, quI' "revoga o
Decreto-Lei n Q 1.798, de 24 de julho de 1980, quç, "estabelece limite de remuneração mensal para os servidores
da Administração Fedcral e dá outras providências",
tendo como relator o Sr. Gomes da Silva. Parecer: Pela
rejeição. Aprovado por unanimidade. Vai à Comissão de
Finanças. 6. Projeto de Lei nQ 4.477/84, do Sr. Victor
Faccioni, quq "dispõe sobre aposentadoria dos funcionários públicos que desempenham atividades policiais",
tendo como relator o Sr. Nosser Almeida. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. Vai à Comissão de
Finanças. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente
dá como encerrada a reunião. Para cons~ar, eu (Edson
.Nogueira da Gama), Secretário, lavrei a presente Ata
que depois de lida, aprovada e publicada, será assinada
. pelo Sr. Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO
E LEGISLAÇÃO SOCIAL

38' Reaalio Ordlúrla
TURMA,. "A"

Aos quatorze dias do mês de novembro de um mil noveccntos e oitenta e quatro, às dez horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Turma, "A", desta Comissão de
Trabalho e Legislação Social, em sua Sala nQ 09, do Anexo 11, sob a Presidência do Senhor Cássio Gonçalves,
Vice-J'residente no exercício da presidência, presentes os
seguintes Senhores Deputados: Sebastião Ataíde, Aurélio Peres, Nelson Wedekin, Nilson Gibson, Francisco
Amaral e Rosemburgo Romano. Lida e aprovada a Ata
da reunião anterior, foram apreciadas as seguintes proposições: I) Projeto de Lei n9 4.561/84, do Sr. José Ca-
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~argo, quç"acrescenta dispositivo à Lei nQ 7.211, de 16
de julho de 1984, que autoriza a admissão, pela Caixa
E'conómica Federal, dos empregados das extintas empresas'Delfin Rio S/A, em situação de liquidação extrajudicial, decretada pelo Banco Central do Brasil, e dá outras
providências". Relator: Senhor Francisco Amaral. Parecer favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta.
Em votação, foí aprovado unanimemente o parecer do
Relator. Vai à Comissão de Finanças. 2) Projeto de Lei
n Q 961/83, do Sr. Vicente Queiroz, que. "estende aos
Geólogos que trabalham em condições de insalubridade
e de periculosidade o direito à aposentadoria especial aos
25 anos de serviço". Relator: Scnhor Nelson Wedekin.
Parecer favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai 11 Comissão de Finanças. 3) Projeto de Lei nQ 1.623/83, do Sr. Ibsen Pinheiro, que "modifica o artigo 9Q da Lei n Q 605, de 5 de
janeiro de 1949, - Lei do Repouso Semanal Remunerado e o pagamcnto de salário, nos dias feriados civis e religiosos - ~ dá outras providências". Relator: Senhor
Nelson Wedekin. Parecer favorável. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai à Comissão de Finanças. 4) Projeto de Lei nQ 2.387/83, do Sr.
Oetacilio Almeida, que "fixa data única para alteração
salarial e dá outras providências". Relator: Senhor Aurélio Peres. Parecer favorável. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do Relator. Vai à Coordenação
de Comissões Permanentes. 5) Projeto de Lei n'
1.749/83, do Sr. Manoel Affonso, qUl,l, "modifica dispositivo da Lei nQ 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço';. Relator: Senhor Aurélio Peres. Parecer favorável.
Em votação, foi aprovado o parecer do Relator por unanimidade. Vai à Comissão de Finanças. 6) Projeto de Lei
n" 1.174/83, do Sr. Francisco Amaral, qUe "dispõe sobre
a remuneração da hora suplementar de trabalho que não
serÍl inferior à da hora normal acrescida de 100%, durante o prazo que especifica". Relator: Senhor Aurélio Percs. Parecer favorávcl. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. Vai à Comissão de
Finanças. 7) Projeto de Lei n Q 2.062/83, do Sr. Délio dos
Santos, que "dá nova redação ao capat do art. 492 da
Consolidação das Leis do Trabalho, assegurando estabi·
Iidade ao trabalhador 3 (três) meses após sua admissão
no emprego. Relator: Senhor Sehastião Ataíde. Parecer
favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Vai à Comissão de Finanças. 8) Projeto de Lei n Q 1.898/83, do Sr. José Frejat, qUe, "acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei n 9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, restabelecendo pensão, nos casos que especifica". Relator:
Scnhor Sebastião Ataíde. Parecer favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator.
Vai à Comissão de Finanças. 9) Projeto de Decreto Legislativo n Q 69/84, (Mensagem n Q 372/66), da C~missão
de Relações Exteriores, que; "aprova o texto da Convenção nQ 119, relativa à Proteção das Máquinas, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em sua
47' Sessão, realizada em Genebra em junho de 1963".
Relator: Senhor Cássio Gonçalves. Parecer favorável.
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do
Relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes.
10) Projeto de Lei n Q 1.410/83, do Sr. Nelson Wedekin,
que, "altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, para estabelecer, como regra, que o pagamento de salários se faça pelo sistema de contra-cheques e
crédito em conta bancária do empregado". Relator: Senhor Cássio Gonçalves. Parecer contrário. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. O Senhor Nelson Wedekin se absteve de votar. Vai à Comissão de Economia, Indústria e Comércio. lI) Projeto de
Lei n" 2.256/83, do Sr. Doreto Campanari, que, "introduz modificação na Lci nQ 6.367, de 19 de outubro de
1976, de modo a est.abelecer que o seguro de acidentes do
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trabalho alcance, expressamente, o trabalhador rural".
Relator: Senhor Cássio Gonçalves. Parecer favorável.
Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, por
unanimidade. Vai à Comissão de Finanças. Durante a
discussão e votação dos Projeto de Decreto Legislativo
n' 69/84, Projeto de Lei n' 1.410/83 e Projeto de Lei n'
2.256/83, ocupou intcrinamente a Presidência da Reunião o Senhor Dcputado Sebastião Ataíde. E nada mais
havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às
onze horas e quarenta e cinco minutos e, para constar,
eu, Ivan Roque Alves, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Deputado CÚlIlo Gonçahes, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

39' Reunlio Ordinária
TURMA.,"B"
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de um mil'
novecentos e oitenta e quatro, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se a Turmll "B", desta Comissão de Trabalho e Lcgislação Social, em sua Sala n' 09, do Anexo
lI, sob a Presidência do Senhor Luiz Dulci, Presidente,
presentes os seguintes Senhores Deputados: Francisco,
Amaràl, Amadeu Gcara, Sebastião Ataíde, Ronaldo Canedo, Nilson Gibson, Myrtes Bevilácqua, Mário Assad,
Nelson Wedekin, Mário de Oliveira, Reinhold Stephanes, Jorge Cury, Aurélio Peres e Osmar Leitão. Lida e
, aprovada a Ata da reunião anterior, foram apreciadas as
seguintes proposições: I) Projeto de lei n' 3.508/84', do
Sr. Manoel Gonçalves, qu~, "Acreseenta parágrafo ao
art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina outras providências". Relator: Senhor Osmar Leitão. Parecer Favorável. Foi concedida Vista ao Senhor
Amadeu Geara. Adiado. 2) Projeto de Lei n' 1.886/83,
do Sr. Nilson Gibson, que, "dá nova redação ao art. 3' da
Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, estabelecendo novos
critérios para cálculo de aposentadoria". Relator: Senhor Adhemar Guisi. Parecer Contrário. Foi concedida
vista ao Scnhor Amadeu Geara. Adiado. 3) Projeto de lei
n' 650/83, do Sr. Pedro Corrêa, que "Regula as relaçõe~
de trabalho entre empresas e motoristas autônomos de
tâxis". Relator: Senhor Nilson Gibson. Parecer Favorável. Em discussão a Senhora Myrtes Bevilácqua apresentou três emendas ao Projeto. A seguir foi concedida vista
ao Senhor Amadeu Geara. Adiado. 4) Projeto de Lei n'
2.686, de 1983, do Sr. Cunha Bueno, que "Dispõe sobre
a contagem do tempo de serviço prestado pelo Juiz de
Paz, para o efeito de aposentadoria". Relator: Senhor
Adhemar Guisi. Parecer Contrário. Foi concedida vista
ao Senhor Mári'o Assad. Adiado. 5) Projeto de Lei n'
2.513/83, do Sr. Léo Simões, que "Introduz alteração na
Consolidação da,s Leis do Trabalho, no Título V, concernente à Organização Sindical". Relator: Senhor Ronaldo Canedo. pàrecer Contrário. Foi concedida vista ao
Senhor Osmar Leitão. Adiado. 6) Projeto de Lei n'
1.270/83, do Sr. Márcio Macedo, que, "Altera o art. 33
da Lei Orgânica da Previdência Social e dá outras providências". Relator: Senhor Mário de Oliveira. Parecer
Favorável. Foi concedida vista à Senhora Myrtes Bevilãcqua. Adiado. 7) Projeto de Lei n' 1.920/83, do Sr.
Celso Peçanha, que "Altera a Lei n' 5.377, de 11 de dezembro de 1967, que disciplina a profissão de Relações
Públicas e dá outras providências". Relator: Senbor Osmar Leitão. Parecer Favorável. Foi concedida vista à Senhora Myrtes Bevilácqua. Adiado. 8) Projeto de Lei n'
2.346/83, do Sr. Francisco Amaral, qUe, "Mantém os
empregados das empresas agroindustriais nas condições
de industriários e dá outras providências". Relator: Senhor Mário de Oliveira. Parecer Favorável. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. 9) Projeto de Lei n' 2.527/83, do Sr. Ricardo Ribeiro, qUe, "A-
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crescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n' 6.354, de 2 de setembro de J976, que dispõe sobre as relações de trabalho
do atleta profissional de futebol, destinando 5% sobre o
total do preço de transferência ao sindicato profissional
do atleta". Relator: Senhor Mendes Botelho. Parecer
Favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 10) Projeto de lei n' 4.257/84, do Sr. Paulo
Zarzur, qu~ "Cria a categoria profissional diferenciada
de Supervisor de Segurança do Trabalho e dá outras providências". Relator: Senhor Francisco Amaral. Parecer
Favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Vai à Coordenação de Comissões
Permanentes. 11) Projeto de Lei n' 2.689/83, do Sr. Nilson Gibson, que"Altera dispositivos na Lei n' 2.800, de
18 de junho de 1956, que, "cria os Conselhos Federal e
Regionais de Química e determina outras providências".
Relator: Senhor Francisco Amaral. Parecer Favorável.
Em votação foi aprovado unanimemente o parecer do
Relator. Vai à Comissão de Finanças. 12) Projeto de Lei
n' 1.914/83, do Sr. Nilson Gibson, que. "Considera insalubre a atividade profissional dos empregados nos serviços de coleta, transporte e tratamento de IicQ e determina outras providências". Relator: Senhor Osmar Leitão. Parecer Favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai à Comissão de Finanças. 13) Projeto de Lei n9 2.654/83, do Sr. Antônio
Pontcs, que. "Dispõe sobre acréscimos, no pagamento
Jora do prazo, para Gratificação de Natal (13' Salário), e
,dá outras providências". Relator: Senhor Osmar Leitão.
Parecer Favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai à Comissão de Finanças. 14) Projeto de Lei n' 1.782/83, do''Sr. Antônio
Pontes, que, "Dá nova redação ao art. I' da Lei n' 5.958,
de 10 de dezembro de 1973, dispondo sobre" a retroatividade de opção pelo regime do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providênci~s". Relator:
Senhor Osmar Leitão. Parecer Favor6.vel. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecerpo Relator. O Senhor Ronaldo Canedo votou com re~irições. Vai à Co;
missão de Finanças. 15) Projeto de U:i n9 3.024/84, do
Sr. Alcides Lima, qu~ "Dispõe sobre as contribuições
para o PIS e o PASEP". Relator: Senhor Ronaldo Canedo. Parecer Favorável. Em votação, foi aprovado unani- '
memente o parecer do Relator. Vai à Comissão de Finanças. 16) Projeto de Lei n' 480/83, da sr' Lúelã Viveiros, qu~. "Acrescenta item III ao art. 2'e dá nova redação ao art. 8' da Lei n' 6.179, de 11 de dézembro de
1974, dispondo sobre o pagamento do 1~' salários aos
maiores de setenta anos e aos invãlidos"'; Relator: Senhor Adhemar Ghisi. Parecer Favorável. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer dó Relator. Vai à
Comissão de Finanças. 17) Projeto de Léi n' 2.037/83,
do Sr. Adhemar Ghisi, qUll, "Introduz rPodificação na
Lei n' 3.801, de 26 de agosto de 1960, para o fim de assegurar à mulher separada judicialmente o direito à pensão
previdenciária deixada pelo ex-maridotrlo~ casos que especifica". Relator: Senhor Ronaldo Cari'e~o. Parecer Fa~
vorável. Em votação, foi aprovado unánlínemente o parecer do Relator. Vai à Comissão de FiI;\a~ças. 18) Projeto de Lei n' 3.905/84 (Mensagem n9 201/84), do Poder
Executivo, qUIl,"Altera a denominação 'dos Conselhos
Federal e Regionais de Técnieos de Administração e dá
outras providências". Relator: Senhor A!"adeu Geara.
Parecer Favorável, nos termos da Emenda que apresenta. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do Relator. Vai à Coordenação de Comissões ~ermanen
teso 19) Projeto de Lei n' 1.329/83, do Sr. Victor Faccioni, que "define a atividade do Transportador Rodoviário
de Bens e dá outras providências". Relator: Senhor Antônio Amaral. Parecer Favorável, nos' termos do Substitutivo apresentado pelo Autor do Projeto. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai à
, Coordenação de Comissões Permanentes. 20) Projeto de
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Lei nQlI4.111/84, do Sr. Léo Simões, qUIl"Dã nova redação ao caput do art. 224 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de
maio de 1943". Relator: Senhor Ivo Vanderlinde. Parecer"Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado
pelo Autor do Projeto. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. Vai à Comissão de Finanças. 21) Projeto de Lei n' 2.100/83, do Sr. Sérgio
Cruz, qu~, "Dispõe sobre o acréscimo de um dia no salário ou provej,Jto dos trabalhadores regidos pela CLT e
dá outras prO\-;idêncill!if: . Relator: Senhor Mãrio de Oliveira. Parecer Favor~ll~1. Em votação, foi rejeitado o parecer do Relator, cont.rariamente a seu voto, e aprovado
o Voto Vencedor ..6nfrário apresentado pelo Senhor
Amadeu Geara. O p~re~er do Relator passa a se constit\.tir voto em separado. Vai à Comissão de Finanças. 22)
Projeto de Lei n' 2.849/83, do Sr. Nelson do Carmo, que
"Cria o Certificado de Regu'laridade de Depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo'de SeryiçO"., Relator: Senhor Mendes Botelho. Parecer Favorável, nOs' termos do
Substitutivo da Comissão de Constituição,e JUStiÇll. Em
votação, foi rejeitado o parecer do Relator, eontra o
voto do Senhor Francisco Amaral, e 'aprovado o Voto
Vencedor contrãrio apresentado pelo Senhor Nelson
Wedekin. O parecer do Relator passa a se constituir voto
em separado. Vai à Comissão de.J1inanças. 23) Projeto
de Lei n' 1.922/83, do Sr. Jorge Arbage, que "Institui o
Dia Nacional do Garimpeiro". Relator: Senhor Álvaro
Gaudêncio. Parecer Favorável, nos termos da' Emenda
da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, foi
rejeitado o parecer do Relator contra os votos dos Senhores Osmar Leitão, Francisco Amaral e Ronaldo Canedo, e aprovado o Voto Veneedor contrário apresentado pelo Senhor Nelson Wedekin. O parecer do Relator
passa a se constituir voto em separado. Vai à Coord.enação de Comissões Permanentes. E nada mais haveI):do
a tratar, a presente Reunião foi encerrada às doze hotas
e trinta minutos e, para constar, eu, Ivam Roque Alves,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Deputado luiz
, ODIei, Presidente.
Kedlltrlbulçio n9 02/84
Efetuada pelo Senhor Presidente
Deputado França Teixeira
Em 3-12-84
Ao Senhor Deputado Del Bosco Amara,l:
I. Projeto de Lei n' 3.384/84 - "dispõe sobre li peri1a de propriedade de bens móveis entregues para conser~o ou reparo, na condição que menciona."
Autor: Deputado João Paganella.
Brasília, 3 de dezembro de &84. - Maria Jú1la R.·
helio de Moura, Secretária.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 14, inciso V, do Regimento Interno e o artigo 102 da Resolução n' 67, de 9 de
maio de 1962, resolve readmitir, na forma do artigo 133,
§ 49, da mesma Resolução, Célia Morgado Vaz, no cargo
de Assistente Legislativo, CD-AL-OI6, Classe. "A", Referência NM-24, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, vago em virtude do falecimento de Francisco Edson Gonçalves e revertido à Classe"A", de acordo
com o art. 40 da Resolução n' 39, de 2 de dezembro de
1982.
Câmara dos Deputados, 28 de novembro de 1984. FI'vio' Mar.Dio, Presidente da Câmara dos Deputados.
A Mcsa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 14, inciso V, do Regimento Interno e o artigo 102 da Resolução n' 67, de 9 de
maio de 1962, resolve readmitir, na forma do artigo 133,
§ 1', da mesma Resp1ução, Erles Janer Costa Gorini, no
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cargo de, Assistente Legfslativo, CD-AL-016, Classe
"A", Referência NM-24, do Quadro permanente da Câmara dos Deputados, vago em virtude da aposentadoria
de MarIa Helena Lourenço Kahn e revertido à Classe
"A", de acordo com o art. 40 da Resolução nO 39, de 2 de
dezembro de 1982,
Câmara dos Deputados, 28 de novembro de 1984, Flávio Marclllo, Presidente da Câmara dos Deputados.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 14, inciso VI, do Regimento Interno, e o artigo 102 da Resolução nO 67, de 9 de
maio de 1962, resolve, nos termos dos artigos 101, item
111, e 102, item I, alínea "a" da Constituição da Repúbliea Federativa do Brasil, combinados eom os artigos 183,
item li, alínea"a", 186, item I, alínea "a", e 193, item I,
da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, conceder aposentadoria a Aleindo de Arruda Pinto, no cargo de Técnico Legislativo Adjunto, CD-AL-OII, Classe "A", Referência NS-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados~ com o provento correspondente ao vencimento da Classe "B", Referência NS-17, acrescido das
vantagens previstas no artigo 165. item VIII, da mesma
Resolução n' 67. combinado com o artigo 5' da Resolução nO 38, de 24 de outubro de 1983; no artigo 171 da
Resolução nO 67, citada. combinado com o artigo 30 da
Lei n' 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo 70 da Resolução n° I, de 7 de março de 1980. observando-se o disposto no § 2' do citado artigo 102 da Constituição.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 1984. Flávio Mareílio, Presidente da Câmara dos Deputados.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 14, inciso V, do Regi.
mento Interno, e o artigo 102 da Resolução nO 67, de 9 de
maio de 1962, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 137, item I, § l' item I, da citada Resolução,
a Paulo Luiz Bastos Serejo, Taquígrafo Legislativo,
Classe Especial, do cargo de Diretor, CD-DAS-LO!.3, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce na Coordenação de Habitação, da DiretoriaGeral.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 1984. Flávio Maremo, Presidente da Câmara dos Deputados.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 14, inciso V, do Regimento Interno, e o artigo 102 da Resolução nO 67, de 9 de
maio de 1962, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 137, item I, § l' item I, da citada Resolução,
a Abeguar Machado Massera, Técnico Legislativo, Classe Especial, do cargo de Chefe de Gabinete, CD-DAS10 1.3. do Quadro Permanente da Cânlara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 3'-Secretário.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 1984. Flávio Marcílio, Presidente da Câmara dos Deputados.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso V. do Regimento Interno e o artigo 102 da Resolução nO 67, de 9 de
maio de 1962, resolve, nomear, na forma do artigo 103,
alínea b, da Resolução nº 67, de 9 de maio de 1962, Abeguar Machado Massera, Técnico Legislativo, Classe Especial, para exercer, na Coordenação de Habitação, da
Diretoria-Geral, o cargo de Diretor, CD-DAS-llO.3, do
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Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo J' da Resolução nO 19, de 26 de maio de J980.
Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 1984. Flávio Man::lll0, Presidente da Câmara dos Deputados.
INSTITUT.O DE PREVID~NCIA
DOS CONGRESSISTAS
Reunlio Ordinária, realizada
em 20 de novembro de 1984
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro, sob a Presidência do Senhor Deputado Furtado Leite e com as presenças dos Senhores: Senadores Nelson Carneiro e Jutahy Magalhães, e Deputados Nilson Gibson, Floriceno
Paixão. Fernando Cunha e Franciseo Studart, reúne-se,
em sua Sede, o Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, a fim de tratar de
assuntos diversos. Lida c aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente inicia os trabalhos, quando
submete ã apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo as Resoluções números oito, nove e dez, toda do
ano em curso, que estabelecem, respectivamente, novos
valores às contribuições para a Caixa de Pecúlio do IPC,
eleva para vinte milhões o teto máximo de empréstimos a
segurados e reajusta as gratificações concedidas aos servidores do Congresso Nacional à disposiçãO do IPe.
Após discussão as Resoluções são aprovadas por unanimidade. Em continuação, de acordo com o disposto no
artigo 12. inciso 111 da Lei n' 7.087, de 1982, o Conselho
aprecia e aprova o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas relativas aos meses de
maio, junho, julho, agôsto e setembro de mil novecentos
e oitenta e quatro. Prosseguindo, o Conselho Deliberativo aprecia e aprova, à unanimidade, os seguintes processos, deferidos ad referendum pelo Senhor Presidente: 1.
- de averbação de mandato dos seguintes parlamentares: Fernando Soares Lyra, Moacyr Torres Duarte, José
Hugo Mardini, Renato Bernardi, José Mauro Castelo
Branco Sampaio. Afrisio de Souza Vieira Lima. 2. - de
inscrição como seguro facultativo dos seguintes servidores: José Gonçalves Guimarães, Herbert Lima de Albuquerque, Neusa Madsen Arruda, Irma Pereira Freitas,
Emidio Vitorino de Almeida, Gilberto Favieiro, Ronaldo Duarte Costa, Lâzaro Isaias Pereira, Márcia Maria
Amorim Bevcnuto, Gilson José de Almeida Mendes, Giselda Leite Martins, Jesus Bazilio Teixeira, João carlos
Feichas Martins, José Abadio da Fonseca, Antônio Gilberto da Silva, Carlos Antônio S. Santos, Dalvina Vieira
Isaac, David Antônio Pereira da Silva, Eurípedes Barsa·
nulfo ç1e Moraes, Lais da Rocha Varella, Magali Rochael Corrêa, Ana Maria de Castro Jeronymo, Marina
Lopes Moraes, Maria de Fátima S. Mattos, Ivan da Costa Oliveira, João Canindé Tolentino Ribeiro, Regina
Mendes Pereira, Ronaldo de Moura Brito, Sandra de
Fátima Carneiro, Saulo Pimentel, Zulmira Martins da
Costa, Gerusia Gomes de Lima Araújo, João Bosco
Vieira Toledo, José Carlos Macedo, Amarildo Osmar da
Silva, Edmilson Oliveira dos Santos, Júlio Sérgio de
Maya P. Moreira, Arlindo Augusto Santos Porto, Alvaro Bastos do Val1e, Morvan Aloysio A. de Rezende. Em
continuação, o Senhor Presidente, Deputado Furtado
Ldte, comunica aos Senhores Conselheiros sua imensa
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satisfação por ter sido aprovado pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei número três mil quatrocentos e setenta e sete, de mil novecentos e oitenta e quatro, de sua
autoria, e que já foi encaminhado à sanção do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General
João Baptista de Oliveira Figueiredo. Comentando, diz
que, sensível as queixas e disposto a atender aos anseios
dos segurados do IPC, elaborou o referido Projeto que
ora encontra-se prestes a ser sancionado. Confia no éxito
da proposição, a qual contribuirá para ampliar o benefício futuro dos segurados, e em contrapartida fortalecerá
o IPC com o aumento de sua receita. Portanto espera ter
corrigido essa lacuna na legislação do IPC, uma vez que
a preocupação e O objetivo desta Presidência é atender
aos reclamos e às necessidades dos segurados, tendo em
vista, principalmente, a realidade da atual conjuntura
econômico·social do País. O senhor Conselheiro Deputado Nilson Gibson solicita e lhe é concedida a palavra,
ocasião em que tece considerações diversas a respeito do
bom funcionamento do IPC, constatando um trabalho
sério, responsável e profícuo, voltado para o engrandecimento do Instituto, apresenta, inclusive, votos de congratulações à sua Administração, especialmente ao Presidente Deputado Furtado Leite pela sua incansável dedicação ao IPC, dedicação essa que agora deverá ser coroada de êxito, com a provável sanção do Projeto de Lei
número três mil quatrocentos e setenta e sete, de mil novecentos e oitenta e quatro, Projeto esse que trará beneficios para todos. Portanto, rendo homenagens ao Deputado Furtado Leite, homem digno e honrado, que tem
feito de sua vida pública um verdadeiro apanágio de realizações e com o qual tenho o prazer e a honra de conviver e privar de sua amizade. Os demais Conselheiros endossam as palavras do Deputado Nilson Gibson. Sensibilizado, o Senhor Presidente Deputado Furtado Leite
agradece tão desvanecedoras palavras, dizendo que são
manifestações dessa natureza que lhe dão forças para
prosseguir na dificil carreira que abraçou - a vida pública. Nada mais havendo a tratar, às ,dezenove horas e
quatro minutos é encerrada a reunião. E, para constar,
eu, Pedro Alves de Freitas, Seére~tjo, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Deputado Furtado Leite - Presidente

Parecer do Contlelbo DellberatiYo

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo Art. 12, itel1). "IJI" da Lei nO 7.087 de 29 de dezembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativ'a das Receitas e Despesas
referentes ao periodo de 01-01 a 31-5-84 e do Demons·
trativo das Receitas e Despesas do mês de maio/84, é de
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa
ordem, satisfazendo, assim, às exigências legais.
Brasíllll" 20 de novembro de '1984. - Deputado NI1!1OD
Gibson
Conselheiro - Deputado Florlceno Paldo,
Conselheiro - Senador Jutahy MaRalhies, Conselheiro
- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Deputado
Fernando Cunha, Conselheiro - Deputado Francisco
Studart. Conselheiro.
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Parecer do Contelbo Dellberadvo

o Conselho Deliberativo do Instituto de J;'revidência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo Art. 12 item. um" da Lei nO 7.087, de 29 de de-

zembro de 1982. tendo procedido ao exame do Balançete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de 1-1- a 30-6-8.4 e do Demonstrativo das Receitas c Despésas do mês de junho /84, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as ex.igêneias legais.

Brasília, 20 de novembro de 1984. - Deputado Nilson
Gibson, Conselheiro - Deputado Florlceno Paixão,
Conselheiro - Senador Jutaby Magalhães, Conselheiro
- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Deputado
Fernando Cunha, Conselheiro - Deputado Francl!ICo
8tudart, Conselheiro.
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,./1lCIA SA::rOS TCtUUl
da Seção ee Cont.bl1ld~
Cont.dora·_ w-erclclo
QC.[J' 2103

a.c.

Parecer do COIIlIeIho Deliberativo

o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo Art. 12 item UIlI" da Lei nO 7,.087 de 29 de de·
.zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete'

Patrimonial e do DemOli.strativo das Receitas e Depesas
..referentes ao período de lo-I a 31·7-84 e do Demonstra,ti.
vo das Receitas e Despesas do mês de julho/84, é de parecer que à~ meSmos se encontram corretos e em boa oro
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais.

Brasília, 20 de novembro de 1984. - Deputado NUIllD
.GlbIlln, Conselheiro - Deputado FlorlcellO Palxio,
"Conselheiro - Senador Jutahy Magalhies, Conselhei.
ro - Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - neputado Fernando Cunha, Conselheiro - Deputado Franel_
Studart, Conselheiro.

Dezembro de 1984
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Parecer do COIIIe1bo Dellberad,o

o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
"dos Congressistas. nos termQs da competência estabelecida pelo art. 1.2, item. m, da Lei n' 7.087, de' 29 dll.de-

91.J(X).(X)(I.CO

Ji!).(Jj),OO

1.2'5.jlll,32
2.R2:A,OO

1.007.2(19,12
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Me.

1,76.055·682,00
1.D$J.;C'6.4.'.O,[8

1.5)).552.122,48

I.fIftT""~

,v.VFS
D1rator EllQCmUvn

zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de 1·1·84 a 31-8·84 e do Demonstrativo das Receitas c Despesas do mês de ago.j84, é de
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa
ordem, satisfazendo, assim, às exigências legais.

Brasília, 20 de novembro de 1984. - Deputado NU_
GlbIon, Conselheiro - Deputado Florlceno PlIldo,
Conselheiro - Senador Jutahy Magllibies, Conselheiro
- Senador Nelson ClIl'IIelro, Conselheiro - Deputado
Fernllndo Cunha, Conselheiro - Deputado Frandll:O
Studllrt, Conselheiro.

p~~embro
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PIII'eCeI' do COIIIIeIho DelllleratlYo

o

Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo Art, 12 item. "111" da Lei n 9 7.087 de 29 de de-

zembro' de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimoniid e do Demonstrativo das"Receitas e Despesas
referentes ao período de OI.Ul a 3().09-84 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de setembro/84,
é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em
boa ordem, satisfazendo, assim. as exigências legais.

B'rasília, 20 de novembro de 1984. - Úc;putado N'"
Gibson, Conselheiro - Deputado FIorIceao PaIdD.
Conselheiro - Senador Jutahy Máp1bies, Conselheiro
- Senador NeIlJon Carlleiro. Conselheiro - Deputadó
Femando CUDIIa, Conselheiro. -'- Deputado FrudIce
Studart, Conselheiro.
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l,,:r; - ;~r" ....h.r.r .. cI "r.Ue. E.ptlo:lal
12.41 - ;nrr•• tk: 1."~t'r'O SI-pJC".

)21.3i'J.G4,)6
92").y.n.~),47

617.W.'JIl2./."í

01 _ .\ú(,:II"I.

ro _

SOl.G2J.!i1G ,00

(:c,r.tril... i"i.... ~ ~nxdonbt~
C.nlr11",'~~,.. p/C.."I.,... de-.CarêI)oCI •.

Car.trif."I\!oO Dot ~ncbtQ

DI:

3.200 - DI'::'''!:'';,\.'> J}l~ 11l,\':S1:rnf;\t;rll:i C("<llm;:m:s

33.76J..6lJ ,00

CS-CLrSF
UI)
UI!.
01
UI:;

IJr~;n:~a~;

]lU- Q·,lliri.:n.;;'.cH., 5';'rvltiürl".
31)3 - ~:r"rvlo.:u9 de 1'crl'Ciru,",
3HjO - S.·l~\\rtl" cf !t\('t!\\utn
31GO - C:"nscrv. tio! l(;q., 1bt"re. e Apll.l'I:lho.
J17O.- D:-AJ.e.!lilfi Dhersilllõ

GOO·~3·100,OO
1lt',.IL2.7IZ,OO

1.5i1i.721.61l ,~2
2J1.lI75~n70 ,00

1.~~)"..o.. I.~.fj3

lJ;.' .... r,'~ahl,

Jl.I.(X,.f.ll .00

l.fl(iJ••7GO.'jIO,G3

U:U: - M.qUC=l ...

4)

1'<::.(.) _ Dí Vl.:lol'l:,tlod. e P.... tldJ."~;A••

Jo.rr"I,."fj').;!!\

.1~l().z:',6,07

1";'~ - ;<]::r.rr~:> 11 TJ!.\'.·;:IPf'r.u.O;: O"11'n:"T~:C;
lt.ll .. r.. r.trí!... i(.;....... d.ol C:'",aroa
!!.l~ _ lJu,;trit,<li.fij:'..o:. d" So:ru,d.J
1!.1) - Qmt .. n•.,il;r.... " di. r,.,A..tJ,en
Il,2O - C'l'ltr.!"•• [I'Jor .. do Saldo d. mar.".

01 _

2.457.6:Jl.2!;7,OO

914.421.1;81,00
1.872.:1.16,00

;;:~lor.

J.L<.:<J - Cortri~\a',;r"". 0I.".... .aA
01 _ !.o.I::..~ tlI', ':;n C~"'õlril
~ _ Sl>t.~·tnr;':".... !.t:ru.oo
O) _ Sut;\'en\:ln dfl lll.c

150.000.000,00
17:!..~OO.OOO,00

2',.221••000,00

1.. :,00 - R,.oi-r ...<, r>J;'!P';"o;
1510 _ ~ I t lLlI ,. Ju..,... de )broa
02 _ S... l..r'l' L..of'r:. .. H ....... SI-pl_.
OL - Som Alu/t:•.el
lS1~ - t~u. dol Ant ..r.lplI<'-;"

3,"")2.1r~.OO
~

l~JJ - Coll:iW.e. 5/:-'rr,uroa
l590 - o...tr:u R"clO'lt ... Dl_r_••

wrAL DA íU.cr;(TA'

3.111.221.ó19,83
7.(00.002.))1..00
~'O .. '

,1c li, ----- , .
~JC~{~I~n)~l{..
0-..,.

.

<.

da ~'\"~ 11ft Cc.dita~..llll1kdo
Col"lt ..dt>r.. e .. 1':.-.reCclo
ac.I.I' 210')

10.611.121..0 14,78
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iJ'U\'allJl,i.n Il~ ()I';rA "1fI{Jn'-'l. /11 ',f>!-:!-;A"
!t I c: L I I AS
1.Ci.(l _ flu:J.J IM. (:'LlIj!l.·.'lJ~

~IfR n< !""-J1I'1I11l.-'I IX 1.1F1l.
111-,:'; l' I ~.\:-;
3.000 - I_·!-ol']_·;...... (),\llIil '.fI.':'

1 .. 1~r.. _ ? r:'I fi ,-,", i?'1I~\1''<j.'1l&

1111 _
O! _

].ll(l _

L.n.tr':'".~;-~ri~ .. t~rlb.
~

c:.:t... r~

-

ro _ Do

Ser..uio
1112 - Ct.r.tTludçQ,u: &;:. (o·acu1t~tivo.
01 _ O. c;;,"~'lr..
C2 _ r.o Sr :,_,Jo

3170 -

:::o

co:.. -

0.1

c;;

6.Z7IJ.()1.':J.OO

C5 -

a.r

5i

aol.',~:;,OO

111) - Cor.tTihl.li~Õu &. ro:-~Ionb.t...

_ F!r.i IH

672.1,6?OO
~rz·l(;7:ro

f'crw';es 11 lJcn'!fiet~rio.
::J2t\) .. 1..... '05oo.Ç a nencnd~rloQ lliopMialll
J2t)O - h.!:llIUa ;x) Fundo Auhtencial

J202 -

76.r.61.nJ,OO

2112.12J.5..:.>8.Q.)
182.541••211...00
7[j.~I,V.!>1~l.00

977.•130,00
t••'irn.101.00

L65.ffi4.012,OO

6.152.762,00

p.7.-,r..112.oo

Ó'<' ~ô1r.dat(J

Nrfif\'fl-:r.~.

l~f.. - ),..rr... ~ Lo:lt':.& de

12:i t.::1l -

)0.276.6[.3.00

U","pcua- Ilhrorl'i;J1O

3.200 - U:.'-iPI;......... , IF. TRA'i.'-:l'lmf..sr.Hs CC'tllU;~11':S
32l1O - f't:1U.;"1C1l lo Bx-CcmlrHJUi.ntt!'1: Obl"'t,~.torloa
3261 - i't:'1U;~IC. :a Ex-Contribuinles FACultal:ivGa

2Ú.9~.71lJ,OO

1111, _ r.ootTI~ui~;-.ot'" pfc....pltr•• Úf! CJ,.rt;ncl.a
01 _ 5c~ur .. .:~ otrigAtc.rlfA

1115 - Cnr:trito'Ji.,';o

~:\'~Tt-;\U

l).O,I.1V!.((}

O] _

!~

m:

311] - (;1'''ltine.W~·s a S/.'rvitlorcll
)111 - &'rd\,,~ de Tcreciro~

24.0'Yl .0/.8 ,00
[,5.267.'177.00
17'i.S'/l,CO

Prc..l....Y.: n

1){'.!-I1'1·!,~.s

9O."JJ,;.lU.CJ,OO

JuroJi, "'Dt,e!'

ê.. ~lo

,ll,.OJJ.J33.00
5',·1,20·313.13

:\1;:.,t·

}"rna <.Ir ~~ltoa ll.. no::~lDa

17t..Dl'.o.OOO,OO

01 - Pr./lzo fho
Q - PDll';:;.r.;.
• !.;:~ - ja",. . ./f.;Sf't"o c/Ar.lIc. "pcchl
·l=:'~l - J .. ro;M r:e 1"1'1'. Sl~r.Je.
01 - ·",r~i.
.:2 _ j .......... L"i.
12.!.2 _ Alu;~,';;"

.1 1(i.1l(,.I,'-,2 ,M

2l...I {).jJfI.J,'JZ,88

1.J'Jll.OU"OO
2W.T/ú.017,G3
ó.'H'j.IXTl,OO

271. .871 .OJ7,ti]
!;.i';21.m,ro

1...J.00 - P!r;J IP.<; !l', TP'.A.','f'f1,r."r.rA..c; COI'lIlr-,\i'E.l)

1:'11 - Cc.~.tn:,,,i'.Vr. J .. C;:~".Jr ..
1L!.! ... G:.r.lrit.t.af.i.c:. oXo &:NtlO

lLll- Cr-,nll":l:.\;:r.r~..

J77.lJ74.M)~,oo

13'J.7Ul.lm.OO

J'rt..lat.en
1l.,.j) - Cnr.tl"'tb. l,cor. dn ~ldo Oi;rb..
01 ... C:.ur:>.
lL':.<O - c>ntrtt.l:ic;f.e. Dh·el"'Iu
02 _ Subloer.••:'-. F:er.... tlo

']02.152,00

dQ

41.100.0)0,00

1.'jôoO ... í'd:llT ..... r.IHP'>A,';

1::;IC - ~It_ e Jurt'" de lolora
02
So-..t.te F.n::,~ ..ti .... 510,,(>1......
04 z..,torl:: Alu.,:u4J
1:;'15 - Tua. di: MtltC'Lpaç';,
15P - Colfi..;'-,"". s{.~I/,'iT(J'"
l~O _ Outr... Arc:t:it ... Di""r.._

lt.6.1.~,OO

~

~

TClTAL DA fllarTAI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

/','

;1./'

):;8.0111,,00

151.200,00
1.1.21.573.97

• TOTAL DA. DESPliS I
~
.
&pen,vit V.r!!. no ~. dtI .,;lh'"IIbc-o/iJ4 ••••••••••••

J.7,".(.I",'!7
1.517.BBG.6Oj ,61

TOTJJ.I

.

. t8V.l,:P.~l.OO
1.017.l.'iQ..11!c.61
1.517.8Bó.6C7j,61

'

J·'./'./·\r!.IU'~{ II-A.
U(CIA ~·;ros TU\I,LI:i
Ol.r. da. .s.:.~ de CQntllld Utlaclo
Conhdor• •• E... rcII:lID
~e-tF 210)

RESOLUÇÃO N9 8/1984
EBtabelece 001'08 ,..10_ U contribuições pua li
Caixa do Pecúlio do Instituto de Prel'1dêncla dos
Congreoslstu - IPC.

o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPe, ante o disposto no art. 52 da
Lei n9 7.087/82, combinado com o art. 61 do Regulamento Básico, Resolve:
Art. 19 Fixar, para o exercício de 1985, os valores
das contribuições para a Caixa de Pecúlio de que trata a
Resolução n9 6/1983, na forma que se segue:
. a)'contl'Íbuição mensal - Cr$ 16.656,00 (dezesseis
mil ~eiscentos e cinqüenta e seis cruzeiros); e
b) contribuição para pecúlio Cr$ 55.520,00 (cinqüenta
,fi cinco mil, quinhentos e vinte cruzeiros); descontada na
.forma estabelecida no § 39 do art. 61 do Regulamento
Básico.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor. na data de
sua' publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984. ~ Deputado Fyrta_
do J,.eite, Presidente - Deputado NU- Gibson, Conselheiro - Deputado CarlOll Wil!lOn, Conselheiro - Deputado Florleeno Palxio, Conselheiro - Deputado

Franc:iKo Stodart, Conselheiro - Deputado Fernaude
Conba, Conselheiro - Senador .Jutahy Maplbies, Coaselheirb - Senador NellOD Carneiro, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N. 9/1984
Altera dispositivo da Resoluçio
trll1l prol'1dênclll1l.

no 3/1984 e dá ou-

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdências
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições, re"
solve:
Art. 19 Fica estabelecido que, observada a disponibilidade financeira do IPC, o teto máximo para emprêstimos aos segurados é de Cr$ 20.000.000.00 (vinte milhões de cruzeiros).
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984. - Deputado Furtado Leite, Presidente - Deputado NlllOll GlblIon, Conselheiro - Deputado F1orlceno Palxio, Conselheiro Deputado Francisco Studart, Conselheiro - Senador
.Jntahy Magalhies, Conselheiro - Senador NeI!IOD Carneiro, Conselheiro - Deputado Femudo Cunha, Conselheiro.

RESOLUÇÃO N9 10/1984
Rel\luta 08 ,..10_ du vat1flcaeões dÓlllemdo_ do COftII'e8lIO NaclOllal,àdilpollçio do IIIItItllto
de Pre1'ldêncla d08 CIIIIi1'~ e dá OIItru prol'l~

.

O 'Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições e
consoante o que determina o inciso IX, do art. 12 da Lei
n9 7.087, de 29 de dezembro de 1982, resolvç:
Art. 19 Ficam reajustados em 20% (vinte por cento)
os atuais valores das gratificações aprovados pela Resolticã!J n9 7/.1984.
Art. 29 Continua em vigor o disposto no art. 2·, <ta
Resolução n 9 8, de 17 de :agosto de 1983.
Art. 3. ASgI'lll1'tlcaçõcs aprovadas por, esta Resolução são devidaiUl partir de .1 9 de dezembro de 1984.
Arte 49 A pre5ente Resolução entra em vigor a partir
desta data.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1984. - Deputado Furtado Leite, Presidente - Deputado NllllOn Gibson, Conselheiro - Deputado F1orlceno Pa1xio, ConselheiroDeputado Francl_ Studart, Conse.lheiro - Senador
Jutaby Magalhies, Conselheiro - Senador NelllOn Cuneiro, Conselheiro - Deputado Fernando Cunha, Conselheiro.

Dezembro de 1984'
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Sr.C/II;TARJA-GÓ'R,lL DA ,ir:8A

1 9 8 3
RI:QUEIIJI-IF:Új'OS DE JNFORlJAÇÕES EIICANJN/lADOS

Dil~'A

AU1'OR

Joiro /lERCULINO

. , '3

So1-i;ita .informações

à

SEPL/}.N 8obJ'e os aumentos dr..- ..

preços dos derivados de petról~o.
FERREIRA UARTINS

.':'" ,.1

Of.

FERR~Z

SOM-20,

d. 09.QJ.8e

soZiaita informaç~e8 ao SV. MINI5T.RD EXTRADRDI~ÁRJO
PARA ASSUNTOS- FUNDIARIOS 8obr~ a ~rr~cadação
pslo
IIVCRA., n08 exel'c'ÍcioB de 1978 a 1~82". do Imposto T~!.
'l~ito.,.iat. Ru.f'aL.

WALL

V.I m:~ESSI. ,:0 1';A3I::~';~ CI!':i .:'...;
P:::':SID;:'UCIt: J.ijj R2P~3!.IC;'

SoZioita informações ao MINISTtRIO

DA

Of •.SGM-58U,

d. 29.06.8.J

Of.

SOM-822,

d.

04.20.8,

Df.

1'OM-833,

4.

04.10.if·/

AORICULj'URA

sobre a implantação do Parque Nacional. dCl Capivara,
~m são RaimUTldo Nõnat"o,

no Piau"Í.

à SEPLAN .. 80bl' fi! empresas braaf.
t,iras com eedQ própria ou alugada no extep.iov.

>/,l/.-IJ

HI'LJO DUQUE

Solioita iplformações

. ,';"3

EDUARDO NAT,4RAZZO
SUPLICY

50~~c~ta informaçõ~D ao MINISTtRIO DA FAZENDA

SEPLAN~ nobre facilidades de empréetimoa junto

ao

Banco .do Brasil e a Cai~a Eoonômica F6deral~ ao
po Coroa-Bras t . t. 1"')
le) Ji respondido pelo Min1st~rio da Faz~nda.
81/8~

BRANDÃO HON2'EIRO

à

e

Gr~

Of. SOM-204B, d. 17.21.8.1.

Solicita informações ao l-l!·JE 1 sobl''8 a :real situação
P~tada~ nos Estado do Pará.

do Çarimpo de .Serl·Q

84/83

EDUAI/DÓ HATARAZZO
SUPLICY

Of.

SOM-I049, d. 17.11."3

Df.

:;0.'1-2052, d.

Of.

"iGf.I-I053, d. 17. ]). ri,'

Of.

SC/'I-I057, .d. H.li.".·

Of.

SOI-l-1137, d.29.11,83

Solicita informaçõe8 ao MINISTERIO DA J:'/lZl:.':lDA, o~
.bl1J 09 contl'atos aBsinadoa pdlaa autoY'idaddB mo TI§!.
.tál'ias do GOVi!}:'110 bras1- 1.€1:itO com oa
}:'~B

85/83

FRANCISCO AMARAL

BaU(!08

~I'ad,,-·

do .1l1·asi1.., em 1982 e 1983.

l7. 11. H.!

solicita informações ao MIlIISTERID DA .JUSTIÇA .. n~
1~)'e eatudao daqucl.a Pasta a respei.to da cf'iaçãa.

de no'!ias Jun taa de Conci liação

6

Julgamento em

't~

do o País.
89/83

AIRTON SOARI:S

Solic.ita· infol·maçõeB à SEPLAN sobre o peBBoaZ
Entidades

102/83

FARABULINI

jONIDR

Sotlaita infopmaçõs8 ~ ·SEPLAN.8obr~ prBjulaoo' dB
Empz1QB{l~

1"9/83

A"'Jr.CAR DE qUEIROZ

Estatais

~alicita illfo7'lfIa"õ~{f

n08

úZt;i~olJ· 3 anDo.

ao DA!JP Bob,}'. o total d., B617'V,f

d07'98 citJis. qu. após a apl';caçã~ dQ". mlJdidaB dflco!
I'llntu da Lili nP 6, ~45/?C. l'oltol'naram ã atividad..·•
112/83

SALLES LEITE

d(Jfj

E8tatai~.

Solicita in[Ormaçõols ao mJE sob!'". 08 50 maiorillJ

Of.

SGM-:.ll~1#

d. 29. J 1. 83

Q

SO me-noree 'balápiolJ paflos aos ·fullcionál'1.ru da EI,,tl'obrâB. Plltl'ob.l'iis, I1Jti1rb.l'âs .. Cia. lV.:Ih do Rio, Do
Cal.

Nuchbráo

li

.Itaipu

8in~c~onaz..

":"

F'RA.vCrSCO AMARAL

S4'liaita inlo.l'mupõ"/J ao ,IPAS .pbN a arPBcada"ão

120/83

SA!ofIR AC/JOA

Solicita i'lrQJ~rl1a?õofJ ao UIII15TtRIO D/t FIl Z~'NDA# ~o

ta;ra dll f:1fr1tét.o dr? ·lJalãl"i.o-fa11liti.a~

lu'll'

g:

SALLES .LEITE

SaUaita

DJALHA PALCÀO

Of, SG.'I-l1:il# d. 2;1.1.1.9J

Of. SGM-]161, d. 29.11.83

1.1I!orma~õrJlJ ao MINIST2RIO DA AERO,vÁrJTICA

"Ob1'4 i.rtfl'a-UIJ

lU/H

~9,.]]. 83

fi.oaZi1Ii:u;ão do··nanao C6ntra~ Jlmr.o a lJntid!!.

dadu fiP1a.ncili.ra.!l,
128/83

Of· SGJ-J-l1n# d.

4.

1 ~2/83

t:rut~ra' aiJ:roportuária.

SoUdita infortrna"Du ao NRE .obroB o dO.6ii d.1nominado trR.,tatório Saraiva".

Of. SGM õ '163, d. 19.1].83
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DA2'A D,1 R:::.J2SSr. ,;0

E'f.1Elll'/t

C.-1~I:.':::"::

::1:_':'

PR~SI D~l/CI ..; Df. .~E:'~::'!...i C.~

80lic?:t:n l:nj'Jl·ma~~Õe[!. ao MPAS sobl'e a sii:J.(tl~!ão peal

Al!/lUR1' M.'lLT,F:R

~olltn~

das
FREJ7'A8 NOI.iRI-;

Sol 'iUl l:/

l'!'et'idincia.

dl!

FRANCISCO ANARAL

A8P,1NA

1:,,] l'.'·IIII1DO

,c;()7."el~[:,)

Sl!.l'[./'.N r:ol))'t."

Of:

(~(Jl't:~s

{llj"oJJma,!ões

J1U!/rllamelJtaç~o

Solfc,:

f;r.l

J

ti e

1.~.

OI.

S'GN-(l{)·JU,

.I,'

J.I.C,' .... ,

Df.

8UM-IO/

(1

li ;~ "I

n .~.

I.

da profiRE:5o de

em pl'oúesso

d~?

l.avl'(Z He'

t;u

no~~i31(lt/(l.

fH/.:-zdü

(/:I<J

dtl.Pa

l'lu~ba.

C}!!lU/18 VABCVNCF.LOS'

,'io~1:ail;a

i~lrOi.1l1larÕe[] -ao

8obl'e o l ' epanse peZo.

'J'e'U J

PodeI' En:ecllt'ivo das parcela" do'iR e TPI aos"ú'ia
dos
AM/~CAR

D~

QUEIROZ

R

MU'l-I1~(Jlp1:0B.

Bolial f;a 7:1Jfo~'lJIações. ao ftJMI;i~ IJObl'e a cona t,}lll~!ãCl de
!TanodllJ;o

à C1:dade de

!1:(Tando o aZho Amfl::onas

8 ...=:;'0

l',IU/(1.

1 ?O/BI

COUTINHO JORGE

So'U,oita inf")'maçõ~lt aa NINIS'J'r.RIO DOS ,,'RA,'JSPOR1'b'S
li

·In./BI

T1l0HAZ cor:LliD

171}/B.J

!rllOM"'" 2 COELHO

8obt·e o proOj6t~ ae "E'~l.lU'HtlJ do! TIlDUt'U{".

à.sePLAN,

Solicita iftrOl'ma~õ';:fJ ao Teu
»ó!(l'!U'tlOO

JDst TAVARE'S

l'IobplI

SGM-1Q3 J

ds

28.03.84

OI. SGU-173 J

a.

18. Oi, 81

do

tl'aneflll'i"aia dll

do F1Wdo de Pal'ti.oipação doe

1'IiIfíJl'ti/!ltes

1 ~5/8t

28',03.8-1

',0/.

soti.tlit.a infol'mcr"õall ao MIN'I'ER ItObl'B atua9.20
DNOCS em 1983.

CHAGAS 'IASCONCELOS

SG~J-:-112, do

Of.

So7.{.di.ta i.nfal'11Ia~õt!n ao MIrf'l'ER sobro9 pl'OJ.JtOIl apJ'~
vada'tJ Ih'l~a :;UD1:.''''E .11:'11983.

181/IH

a

80!1I

e";,tado;

no mêe

a"

MlI"i~{pi.OB•.

r:'I'U'{;'O

da 198,;.

Ot. GP-O-S01 J

a.

2J.'i-J.81(oJ,D TCU)

SaUdeu i"j'ol'maçõee ao MINlSTtRIO DAS CO,lfUNICAçOeS
cobJ's cri't.i'J'{Olj· adotaàOIJ

~a;ra partioipa"ã" d.u ao!!,

cBBllionál·lall. no de"omi~ado "PilIl·O'.ntl.laL tJ,d (J~ nlJLl'11

TroáftJ(1o uúr;t.lo".

IH/SI

E'RAHCISCO

A.~ARAL

OI. 80.'1-178, d. 18.04. iH

SoHoi.ta informaçõu ao .~mE .ob:r..
r;'~a. d.: ,"u'gia .• titri.oa.

,."aiulJt~(J

dali tE..

Or.

SG,l/.-179~

d'

18.04.81

HJ/81

AMAURY HOLLER

Solicita inforomaçõ'lt ao MME .oht', ':l:ploJ'açâo dOI I'iqllill'~aD mino1l'ais pOT' .. mpI'/iI.HU multinaoiollai8.

Of. SGM-J:JfJ J

"19J/44

AHAVRX J.l{)LLER

50 lici. ta útfol·lIla,fõ,1.IJ ao M.I/F: lIoh)'. o. ba1 anço d.. 19BJ
da PE:TROBRls.

0/.

$(},\/-JJ{J, doi Z'.Ofj.8~

192/41

~ost

5ol.ia~ta in/IJI'maçõ<lfJ ti" GARIN1:.'l'E CIVIL DA J>R.r::SIDEN-

D/.

SQ}.f-3jZ. JII 1:8.05.8-:1

TA VAR~S

aa vi,zgenll do Pl'd8iJ~nt.J

eIA DA REP01Jf,ICA IIobl'li

Replibliaa aI)

:)J/81

BtLro DUIIUE

NJJ'J'o'::QIJ

JOsE "E'UOeS

da

~ a Cllina.

elA D..l m:pOBL!C!'. sobre a via(JiJfIl da Pr9sid.meli

:)1/31

li

João

.a China.

Soli-cit.l!. iufoI'mltç:i~!I aD J.we flobrlJ quailJ ali" pl·QviJõ!1.
CL,l{t

r.l

Bt!l',H:'I

tam<.Jda8

pelo Got'sl'no 6f1l ]'elalt',J.:J

Df.

bl'Q!l1:l"il',)tl deiJllp,aJ'ólOidofl na 'Al'giltnti.na.

:: '5/8"

'115/81

CHAGAS VASCONCELOS

ti

80 li 01: t,a inforomaç51t1'

ao ,vm::, dobl'lI a

lJ

t

•. Bi.

{r i .:Ja9ã~,
p03l.a
ar.

UBina dói ltaipu.

RAYWUUDO ASFORA'"

o~.r;q

.#ril.m. dll(l~"l1ol~-{.do. p,lo DNOCS no o(lal'.í.

pólto l:ittado dll i?ondônia, da ~n.1T'gi.a g.u'üJa

.21/31

SüN-JSO, J<l

SoLicita in!ormaçõliã ao MIl/TER IJObN proJtltoa d ..

apl~dlil'

ORES'1'!'S JlUNIZ

doi ': •• 05.8-1

Solicita; i'n!oI'f7IUÇÕli1iJ ap" GA8INETE CIVIL DA PREsrDtfl-

FiOtHJÍl"Hi.:J ~o ,tapiio

S01.i.Citll infol'maçÕl'!s ao MIlI:i'E'~J aobríJ oQbran~a
Taxa dIJ

OCljpQ',Jão~

ptllo

to llahitaoionat ÁI.tJaro
d~

J

Para{ba.

!

nOR

ao MJilID'l'f.RIU l)t') 'j'H//f,lLil\',

íllfo'l'mações ao I"'JNI'.' uol'l't'! a:: ,'la::!'ll~[::

rJllr.Jt?Jltl'Qm

S G,':1 -

Sistema 'l'el . .·."l't':U~.

hl'e a

:lI?

à

tnj'ot't'lllçâal:

illVel~!/,I~lel1t.,7;1 d!J

Dl.

8NJ1~

ao'6

11811ál'Loa

Gaudinaio~

.111

ao

SG~J-'!j50~ ~~ Ot3.08.84

d<1

oon.111!!,

Campina G;roanOI. SGN-558 J

'

dol 08.08. 8.J

J

dI:!

i~!I. (1,':, ,'1'/
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RAYI/UNOO ASFORA

222/8~

DJ1!'A DA &':!:S5A ,~O G,.l.Ee;':~ cn'':r. ~...

EiJENTA

Al/TOR

Quarta-feira 5 16101

1'ft!.:SJD~,'!C!f; DI. R~?53!:.rc.:'

Sa1.ioita infol'mariõsa ao J.fEÇ~ Bobl'tl C0n101mOl'a\1õoJ8 a
Bol'!ilm f'flatiaadae pllJto J.1EC para OO'.'IBIllOl'Ul' o 4Ç C,,!!.

U4/81

RUI/UNDO ASFORA

228/81

SANTIIIUQ FUpTADO·.

tenárj.o di Fundagão do Eitado da' ParaCba.

ala SG}o/-~57,

SoHcita informa"õa8 ao HEC. 8obr" )0 d68onvo!vimDi
to do P:t'oürama "Pro1'llo"ão' da SaúdJl da Hut.hl11''' da
Criun.,a", no' KtJt'ado da Paratba.

OI.

d .. 08.08.81

do. 08. Da. 8~,

f)ljO,

So tioi. ta i.nfoÍ'ma~5.HJ·ao MINISTtRID DAS CONUNICAçOeS.

,"obre.ol"itil'ioS ueiUJSado" 'par,a a !.ixa'lã,! 'da pal'tieJipa"ão dao OOIlClllJlJionri:ria. nO Fundo

"aa ·Partioipa-

pão On1.0a lJobrB " tr:áfBgO l'lútu,'"

YRI.!'CISCO AMARAL

>H/84

Solioita

inlal'ma~õ(l.

ao

l'!I.vTER~

.

,abril o Pr'ogl'ama .

Naci.onal dQ Coln.tNHt Esp"c1.aia Urbano8,
ADEMIR ANDRADE'

>Jl/84

Solicita informaçõlIB

t-:doa 'p~lo CIP,

à. SEPLAN;

lJobl'fI crit,;',.iofJ

aunHUltos do, ôimimto ..

n08

ud~

tJ6IiOlllou

al~tomotol'.1I 11 medicamBntOIt.

OSVALDO MELO.

t3.J/8i

Solicita informaçõ.alJ

ti"

uma ba80f dí! sllprimoilltotJ

0/.

SGH-628~

d. H. 08. 11:1

NME~ "obro. a irllltala~ã" JJ

d. inftamáv,;zi.s,

~r1 Açailâ~

dia; Estado do JJt1l'o.nhão. "

'H~RarO

'.35/84
1J6/84

BRAgA

CLE:.!.fIlr RAMOS

Solicita infor'~a~õtJ9 ao ,~mE~ lJDbl'lI " balanço 60na9lidado d~ PET'lWlJRAS~ rsfu"(lnts ao· _=oro!oio di! 1983.

0I. SGli-ôJO, dQ ]6. OH, M

50 ?iei ta illlorlrlll~'~CO ao J.tI1JISTtRID DA f'A U.'.'IDA. ·uobl'ol!

psdido da intarmo9Õl!IJ c,(óltllado pata xeROX do" Bl'ClSi z,'

_à
FRANCISCO AI/ARA!.

221/8<

01. ~G";-S31,

~ACF:X.

pm:s.

. Solicita in!Ol'mar;Õ98 ao GABINETE CIVIL DA

liEPOBLICA, :Iob.z:s a r~uuZamô1nta9ão da L.i nP S. Ji24~
'ds 5 d, nOl1u,bro à,'2 ?6,8•.
liAiHUNDO ASrOIlA

.:JI:. :14

riu

18. Oli. 111

DA
OI.

SGM-632~

ã., 16.08.8:1

Solicita in!orma"õ.a ao MINIS'1eRI0 DA JVSTIÇA~ 80bl'oI C1onvinio entl'S a União' • o Estado. da Paralba.
pal'~ Ç10nll t:ruçõo dll uma P'ini.tlJnoi.~ria .111 Campina'"
G;ands.

NENDES BOTELHO

Solioi.ta infol'ma'JÕtil.8 ao MINIS'ltltIO DAS COHUNICAÇOES

ti/obl'1I al'reoa"dação dll .õbrol'tal".-L!a• • ,""r. ,-U'If"'tp. ~
t.t.BOPIIl'I,"i'papõol ••

CU.'BA BUE.VO

lH/ :fJI'

I-

Ct/NBA BVEJlO

/11I,1/1I),fo NOf/1'f.'.flIO

ro

LOr'
ALCÂiI'FANA
e
JII,nl1J1TCO CORDEIRO

SoZioita inlormaçõu ao MINI5rtRIo DA MARINHA, .obr.
... • :r:.~l.Draçã~ dllli· ~aL'io,," a/lmdadoa dll (Ia.~o· d. mudllil'u.
Solicita inlol'"la~;;QlJ ao UINIsrtRIo'DA NARTNI/A,' tlobl"

·!oronllailN.nto d. aõp:i.a~ 'd. tod~. a. p~rt~J"ia. d. auto
~li~a9.ão d" tooa'Li.aa"ão,,~.p.-ttqui.a QU .:cplora~ão d. ~E

SoZ~eita

iJlfopma~'5aR

l?e.s~;oa1.,

]"'8!'"

ao NEC,

M{lZ{:;t.él'lio:

Robve aontpataç~o

soliC;ita il/fol'mações ao GAB,

à

t/f 1~7'OIJ M, Vt:,'.;

Oro

SGM-8?1J,

de

;;':.1" . .';/

Df.

SGM-8?2,

de

26.

Of.

SGM-ll7·/~

de 26.7l'.H·l

C.JVIL DA l'ilf:SI/'f;fit.'JA
1'01'

Soliai"ta inf';,'mações ao MINIM'ÉRIO DIIS MINAS
sobl'e a

de .:13.08. IH

de

ó,.-

gãos da Ad"dnis tI'ação Púb liaa.

ENERGIA,

SGM-6!15,

1~/;>ilaLlés;'!le. Cono;;'ji,}~;.

DI\ Rf.'PO[J{,ICA, sob,'e as ·gr,áfiGr.lB mal/tidas

,TOSe EUDE8

Df.

E

pri~atizaç;o de emp"esas ~igadas

PETROBRÁS.

10.8~

Sol.icita illfo"llIações ao MIIIISTf!:R.ro DA EDUCAÇífO f.'
CULTURA,

sobre proceSSOB e inquiri tos existcl/tes
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DA:t'.4 DA RE!·f2SS.-1. AO G.~~I::;:::? CIV:!. D.~

E:'JEI11'A

PRESIO::llClri DA
OSIJAr.tJO !.

"'J.4

P.lLIJO

!~;'·2~::3!..I.:'A

SoZ'iaita informações aO I.JINI:JTEJlIO /J,l 1"AZENDA, soin'.; liquida\~ão da Irwt'Í.tzc[.~·õr)tI

desde

P'irli.lIll.:a."il'Ucl,

:J 9?J,
!JiJl'i~I:!,~l ·iHJ'O!.·!lI;.1~~ões ao

LJ.·~

h'l~'J'[!HLrCA~ :301Jh~

f]l'V ~

dI',

dâne ::<1
:3P.}'(G10 LO.~!l1;l

j.J,J

il'ÓPO

G/~/{.

CIVIL 1'/1 j'JO:'Sf!l,t;,':'[}f.4

,?{)H.P~t~!,:il.:i

a

Z7::3.J po;p

do l'.:(/.í<:,:.J lt/i.' N,::-

P'::;:;:iQQ$

eB Id''(Jt1",:.;

Li

l"'~i:Ji

Repl<~ lida.

'..!ll

Sol tr.;[ t.a inj'oi'maQôas ao I·tJfJ.f;)'l'tRJU /IA:": c't'f/fJ:V:
ÇtJI~'8~

,; !l1'HUR V.I UI! f 1,1:)

50

";Olli'~

Ll.

iJ'i"ia~;ão

(.'.4-

do l?lllldo Nacn:::nlu(. L/r.) ~i'~/.r)SUI\l-iJ~í',

Jd ;;6. lU.

Df,

SGM-II"/iJ,

,I"

oro

80f.!-HH /0

de ;',;.

8~

7. i ,,-i ta 'illj'ol'lI/açõ",s ao M rNIs~'tRIO úA F'A ZNNI.',I, 80

b?18 o mO'l~ante pad~hido em dJlaves pelo Ul"/~;il

P!

l,a expol,tas:ào de al'mamel"t tt.Jt> *

DAHCY PASSOOS

Oj'.

;:ti, lO, IN

SoZi{Jita in ....ol·mações au 1'UTRIINI1L VII CONhlS VII
UNIífo SObl'; 'i":t,pf:.yulai·LLitl . . Joo:::

.1

t'e ta t.i tJaa

eiJJl L.llri-

l'~(Jeltas p,;bl·iu..ltl j"tJdel'alvo

li;hl)'!ão de

:;" U"l: I.., -i>lj"ol'mal'õds aJ foJl11lSTI1llIO DO 1'Fí,JIIAUIU,
COJJf.pilul r~!'lV

SOb}'8

EDUilUliO MA'j'ilRAZZO
SIIP[;.rC.l'

807.':!J"/:tel

hpe

slndt:ealo

illj'ol'm"I'Õ~8 ao MIIIIS2'tRIO

Di! f'I1U'NIiA ,:0Ct~![l;ltàl

constatadas peZo
naR lIW!.itufe2iINi Pl:nal1aeil'QS do Gruno

/i',tli/:dn/l,:,'a.

:Joli{n'~a

,JIIS~I'I':A,

'l:P]·t?OIl/(:{}.tdllLles

br'e. o
/;PO

aoMlI11S~'ER1U I!A

II1)OI'/II",'Oes

CWI/P

p'l:lI1en t·o. das

de 1983,

·i~~egul(~J' 110

l'd7atl:ua

}jOJl.!O

La 1:8 n 9 6,964 J ' dI:!
estl'(Ul[Je'il'(lfi

a

!}

~(UrH~S

R~VI[;ACQUA

SO'-

~!f)1II :;( tllCl .•"-lo

pa{u.

ao

0[.

SGM-8tl.J,

d"

Of.

SGM-B85,

de 21.1. ID, ,'iJ

M1NTsTF:RIO DO I.N~'F:R[OJl,

Hobl'e t1:~ Db pas de Bllneamen to bás-l,oO deR811vo ltl t:daB
/lf)

269/8-1

OSWALDO LIMA PILHá

par::.

Solioita Úl!ormaçõ.u ~o MINIsTtRro DAS MINAS E

a.

t::n:',!GIA. t1obr" pel'flll'ar;ão
li!

poços

doi patl'õho'

{u tI4,!Ú':: p.da Pe tI'O z., l'álJ QOIII Zoaaiiaaçào ds lá!'n

çul d 1'1f,'Ua Bubt:al'rã'I14tOo

.

-

270/81

OSI.'ALIJ!) l.UtA l-'ILIW

Solicitu intOl'maçÕIdB ao HINIS'l'tRIO
lJo2Jl'liI o Pro*J ..Jt:o Jalba •.

211/81

OSI-h1LDU' LIHA PILJ/O

So l ~ai tu "Ínt"J'/1I.QçôalJ ao MINIS1't.UO UAS f.!J t,'"s

:7l/81

RA lH!JflDO

E},'ff(GIA

AsrORA.

J

Bol}'l'"

°

rURA,

Df.

~rIllIsTtR;ro DA

lê

B.;lUII

ROBE'JlTO FReIRe

d. tO, 111.

/to}

O.,. SlJH-889. dll 26.10,tJ.J

nolJalJ

finanaiami<ntoB.

0'0 SGN-890, d. 36.10, IH

Soli~.ita Úlfo1'maç.ÕiHJ ao MINI5Tf!RIO DA FilU'NOA ..

/'Iol"'d qrlal o volume d~ exportação da il1Jliau'ia
bézieJG bl'Q8Hoirtt no l"·Semll:tttril de }9B2,
271/IH

";~,~l-bIHJ,

1;.'

Ilúbrol ~ ôlprQdic,!~ão da pl'aga da Bicur)"

plantioD
RA fHUfWO ASra.'rtt

dd 26.1:1. d4

11f..iR rc:Ul.-

no E,'Btado da P~)'a~ba " alltO)'izaçâo papa

27J/"

SG!"-8~1?

DO I.·..n:nrOR"

sdguro ds Flavio. d,; PIW,'!;,l'!:.

50 1 iei ta inf(lJ'maçõ;,. ao

, of.

50 iicita

i'l1f~r'maçÕiHJ

Df, SGM:"U1. d .. 26.10.81

ao Sr. MINISTRO EXTRAONoI

.vIRIO PARA ASSUNTOS FUNDI,[R·I0S. 8obl'iI tl'a'lfJfv=
rênoia do .rl/CRA para' o HinilJtirlo da Agl'io!dt!!.
N,

lRNA PASSONI

Solioita illj'OJ'I1la,çãslJ ao HINISTtRIO DA EDUCA('lO E
t:UL1'UFl.~. llúl,1"o1 (I ol·v.Jmtlnto do ~Ji"istirio natl ír1.-

lIWA PASSO,','I

Solicita úl{Qrll1a.çõslJ ao GA8. CIVIL DA PRESIDe/{-

timQ!J

uinte

arJOi'l,

eIA DA REPCULICA, sobrtíl 08 ~aB't.DIJ
dd

tOJOil

abrn

oa Min1:stil'ioB J ~:C!Jltto o H/::C,

Of, 5(;/>1-961 J

d~

OI.

dQ J1.10. di

J1.30.84

<Jd .... ca",ào
'SGM-952~

:11;'

ID, d·J

E

sobl'" os gaitos aorl/ eduaação no I3l'asil.

soZ'icUa informações,

8,.'

de. d,? ?e~

Solicita informações ao iiINIs~'gRrO DA EDUCAC}fO
CULTURA,

l~l.

LIDERANÇAS

MESA

João Divino
José Maria Magalhães
Walmor de Luca
João Bastos
José Carlos Vasconcelos
Francisco Amaral
Nelson Wedekln
Raymundo Asfora.
Denlsar Arneiro
Jorge Vianna.
Roberto Freire
José Mendonça de Morais
Arthur Virgillo Neto
Walmor Giavarma
Jorge Cury

PDS
Lider:

Presidente:

Nelson Marchczan

Flávio Mareillo -

PDS

Vice-Líderes:

1.<'.Vice-Presidente:
Paulino Cícero de ValIConceUos -

Alcides Franciscato
Amaral Netto
Djalma Bessa
Edison Lobão
Gióia Júnior
Joacil Pereira
Jorge Arbage
Ricardo Fiuza
Siqueira Campos
Celso Barros
NUson Gibson
José Lourenço
Francisco Benjamim
José Carlos Fonseca
Saramago Pinheiro
otávio Cesó.rio
Adhemar Ghisl
Augusto Trem
Bonifácio de Andrada
Maçao Tadano

PDS

2.0-Vice-Presidente:
Walber Guimarães -

PMDB

l.o-secretário:
Fernando Lyra -

PMDB

2.o-Secretário:
Ary Kffuri -

PDS

3.°-Becretário:
PrB

Franeisco Studart -

PDT
Lider:
Brandão Monteiro

Vice-Lideres:
Fioriceno Paixão
JG de Araújo Jorge
Nilton Alves
Jacques D'Qrnellas
PTB
Líder:

PMDB

4,o-8ecretário:

Celso Peçanha

Líder:
Amaury Müller -

PDT

Vice-Lideres:
Mendes Botelho
Roberto Jefferson
Nelson do Carmo

Freitas Nobre
Vice-Líderes:

SUPLENTES

Osmar Leitão -

PDS

Carneiro Amaud -

José Eudes -

PMDB

PT

Antônio Morais -

PMDB

DEPARTAMENTO DE COMISSOES
Diretor: Luiz Carlos Baby
Local: Anexo n - Telefone 224.-2SU
Ramal 6278
Coordenação de ComislJões Permanentes
Diretora: Sfivia Barroso Martins
Local: Anexo II - Telefone: 224-51'19
Ramais: 6285 e 6289

COMlssDES PERMANENTES
1) COMISSAO DE AGRICULTURA E
POLfTICA RURAL
Presidente: Ivo Vanderlinde - PMDB
Vice-Presidente: Geraldo Fleming - PMDB
Vice-Presidente: João paganeUa - PDS
Titulares
PDS

Adauto Pereira
Alcides Lima
Antônio Gomes
Balthazar de Bem
e Canto
Bento Porto
Celso Carvalho
Emídio Perondi
Fabiano Braga Cortes
Francisco Erre
Francisco Sales
Geovani Borges
Airton Sandoval
Antônio Câmara
Aroldo Moletta

Gerardo Renault
Hélio Dantas
João Carlos de Carli
Jonas Pinheiro
Levy Dias
Maçao Tadano
Pedro Ceolin
Reinhold Stephanes
Renato Cordeiro
Saramago Pinheiro
Wlldy Vianna
2 vagas

PMDB
Cardoso Alves
Carlos Vinagre

--_..__._. __

Egidio FerreiJ'a I,4ma
Slnval GuazzeUi
Francisco Amaral
Virgildásio de senna
Ronaldo campos
Djalma Falcão
Amadeu Geara
Haroldo Lima
Duque
._-_.._. Hélio
._. - _. _. -.-- _.._._.

__

Fernando Gomes
Harry Amorim
IturivaI Nascimento
Jorge Vianna
José Mendonça de
Morais
Juarez Batista
Juarez Bernardes
Aldo Pinto
Osvaldo Nascimento

PT
Líder:

__

._._-_.~._-----~

Lélio Souza
Márcio Lacerda
Marcondes Pereira
Mattos Leão
Melo Freire
O"waldo Lima Filho
Raul Belém
Santinho Furtado
PDT
Sérgio Lomba
PT

Airton Soares
Suplentes
PDS

Afríslo Vieira Lima
Alceni Guerra
AntOnio Dias
Antônio Farias
Antônio Florêncio
AntOnio Mazurek
AntOnio Ueno
Assis Canuto
Cristino Cortes
Darcy Pozza
Dlogo Nomura'
Enoc Vieira
Epitácio Bittencourt

Estevam Galvão
Humberto Souw
Israel Pinheiro
José Carlos Fagundes
Osvaldo Coelho
Otávio Cesário
Pedro Germano
Prisco Viana
Rubem Medina
SaIles Leite
sebastião Curió
Vago
PMDB

Agenor Maria
Carlos Mosconi
CasUdo Maldaner
Dante de Oliveira
Del Bosco Amaral

DOreto Campanari
Hélio Duque
Israel Dias-Novaes
João Bastos
João :pivino

... ...
~

Airton Soa.res
Vice-Líderes:
José Genolno
Djalma Bom
__.-"_.
_ ..

-_._-_._.

Jorge Vargas
Manoel Affonso
Manoel Costa Júnior
Mansueto de Lavor
Nelson Aguiar
Olavo Pires
ArUdo Teles

_. -

-

Oswaldo Trevisan
Pacheco Chaves
Paulo Marques
Pimenta da Veiga
Raul Ferraz
vago
PDT
Mário Jurunll.
Sebastião Ataide
PT

Eduardo Matarazzo
Su,pIlcy
Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10 horas
Local: Anexo II - Sala 11 - R.: 6293 e 6294
secretário: José Maria de Andrade Córdova

2) COMISSAO DE ClaNCIA E
TECNOLOGIA
Presidente: Jorge uequed - PMDB
Vice-Presidente: Fernando Cunha - PMDB
Vice-Presidente: Irineu Colato - PDS
Titulares
PDS
Adall Vettorazzo
Brasi1lo Caiado
Antônio Florênclo
Vago
PMDB
Dirceu Carneiro
Pacheco Chaves
Jorge Vargas
PTB
Moacir Franco
Suplentes
PDS
Evaldo Amaral
Rubens Ardenghi
João Rebelo
Vago
Jônathas Nunes

PMDB
Sinval Guazzelli
1 vaga

Cristina Tavares
Horácio Ortiz
Manuel Viana

PTB

Ralmundo Leite
Raymundo As!ora
Sérgio Murilo
Brandão Monteiro

1 vaga

Theodoro Mendes
VaImor Glavarina
PDT
Matheus Schmldt
PTB

Reuniões:

Quartas e Qulntas-feirlll!, às 10 horas
Local: Anexo II - Sala 12 - R.: 6295
secretário: Luiz de Oliveira Pinto

Gastone Righi
PT

José Genolno
Suplentes
PDS

3) COMISSAO DE COMUNICAÇAO
Presidente: Anibal Teixeira - PMDB
Vice-Presidente: Nelson do Carmo - PTB
Vice-Presidente: Salles Leite - PDS
Titulares

PDS
Magno Bacelar
Carlos Virgilio
Gióia Júnior
Siqueira CampOS
Jaime Câmara
Vieira da Silva
José CarlOS Martinez
PMDB
AntOnio Morais
Henrique Eduardo Alves
Carlos Wilson
Ibsen Pinheiro
Francisco Amaral
Marcelo Medeiros
PDT

JG de Araújo Jorge
Suplentes
PDS
Alair Ferreira
Fernando Collor
França Teixeira
Manoel Ribeiro

Pedro Ceolin
Rômulo Galvlio
Saulo Queiroz
Vlngt Rosado
PMDB
Paulo Zarzur
Samir AchOat
Sérgio Murilo

Carneiro Arnaud
Freitas Nobre
Heráclito Fortes
Márcio Braga

PDT

Celso Barros
Lázaro Carvalho
Darcilio Ayres
Magalhães Pinto
Edison Lobão
Nelson Morro
Francisco Benjamim
Ney Ferreira
Gomes da Silva
Osmar Leitão
Gonzaga Vasconcelos
Pedro Colln
Hélio Correia
Ricardo Fiuza
João Paganella
Ronaldo Canedo
José Carlos Fonseca
sarney Filho
José Mendonça Bezerra Tarcisio Buritl
José Penedo
Theodorico Ferraço
Jutahy Júnior
PMDB
Cardoso Alves
Cid Carvalho
Francisco Amaral
Freitas Nobre
Ibsen PInheiro
Jackson Barreto
Jorge Leite
Jorge Medauar
José Mendonça de
Morais

LéliO Souza
Luiz Henrique
Luiz Leal
MárciO Macedo
Milton Reia
Roberto Freire
Wagner Lago
6 vagas

Nadir Rossetti
PTB

Roberto Jefferson
PT

Airton Soares

Sebastião llery

Reuniões

PTB

Moacir Franco
Reuniôell:

Quartas e QuIntas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 6 - Ramais 63M e 6300
secretário: lole Lazzarin1

4) COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA
Presidente: Leorne Belém - PDS
\fice-Presidente: GorgOnio Neto - PDS
Vice-Presidente: José Tavares - PMDB
Titulares

PDS
Afrislo Vieira Lima
Antônio Dias
Armando Pinheiro
Bonifácio de Andrada
DjaIma Bessa
Eduardo Gaill
Erllani satyro
Gerson Peres
Guido Moesch
HllJllilton Xavier
Jairo Magalhães

Ademir Andrade
Aluizio Campos
Amadeu Geara
Arnaldo Maciel
Brabo de Carvalho
Djalma Falcão
Egidlo Ferreira LIma

Joacil Pereira
Jorg" Arbage
José Burnett
Júlio Martins
Mário Assad
Natal Gale
Nilson Gibson
Osvaldo Melo
octávio Cesário
Rondon Pacheco

PMDB
João Cunha
João IDivino
João Gilberto
Jorge Carone
José Mello
Pimenta da Veiga
Plinio Martins

Terças, Quartas, Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 1'7 - Ramal 6308
secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva

5) COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Presidente: França Teixeira - PDS
Vice-Presidente: Ploriceno Pa.!xAo - PDT
Vice-Presidente: Del Bosco Amaral - PMDB
Titulares
PDS

Aécio Cunha
Cláudio PhlIomeno
Figueiredo Pllho

PTB

Fernando Carvalho
PT
Eduardo Matarazzo
Su,plicy
'SuplentN

Adauto Pereira
Alcides Franciscato
Balthazar de Bem e
Canto
Carlos Virgfilo
DjaIma Bessa
Eduardo Galll
Evandro Ayres de
Moura
Felix Mendonça
Geraldo Bulhões
Geraldo Melo

Gerardo Renault
Gerson Peres
José Burnett
José Camargo
José Carlos MartInez
José Luiz Mala
Nagib Haickel
Nylton VelIoso
Orlando Bezerra
Renato Johnsson
Victor Trovlio
fl4DB

Antõnio Câmara
Carlos Wilson
Cid Carvalho
Celso sabóia
Denlsar Arneiro
Henrique Eduardo
Alves
Irajá Rodrigues
Irapuan CClIlta Júnior
José Fogaça
Marcelo Cordeiro

Mário Hato
Miguel Arraes
Múcio Athayde
Nelson WedekiD
OllWaldo LIma Filho
Renan CaJhelros
Sebastião Rodrigues
Júnior
Virgildáslo de Senna
VagO
PDT

Aldo PInto
PTB

Renato Bernardi
Samir Achôa
Suplentes

PDS
Albino Coimbra
Sérgio Phllomeno
Mozarildo Cavalcanti 3 vagas
PMDB
Aurélio Peres
José Carlos
Vasconcellos

PDT

Bocayuva Cunha

Paulo Lustosa
vago

PMDB
Agenor' Maria
Hélio Manhães
Irlneu BrzeaInskl.

Presidente: Genebaldo Correia - PMDB
Vice-Presidente: 8ieg!ried Heuser - PMDB
Vice-Presidente: Pratlni de Morais - PDS
Titulares
PDS
Amaral Netto
José Jorge
Antônio Farias
José Lourenço
Antõnio Osório
José Moura
Celso de Barros
José Thomaz NonO
Estevam Galvão
Luiz Antonio Fayet
Etelvir Dantas
Oscar Corrêa
Fernando Collor
Ricardo Fiuza
Herbert Levy
Rubem Medina
Israel Pinheiro
Saulo Queiroz
João Alberto de Souza Sérgio Phllomeno
PMDB
Alencar Furtado
João Agripino
.tUberto Goldman
José Ulisses
Arthur Virgllio Neto
Manoel Affonso
Coutinho Jorge
Odilon Sa1moria
Oswaldo Trevisan
Cristina Tavares
RaÍplI Biasi
Darcy Passos
Gustavo Faria
Pedro Sampaio
Haroldo LIma
Vago
Hélio Duque

PDS

PDT

Floriceno Paixão

6) COMISSAO DE ECONOMIA,
INDOSTRIA E COM~RCIO

Mário Frota
Ronaldo Campos
2 vagas
PDT

Nilton Alves

Ricardo Ribeiro
PT

José Eudes
Reuniões:
Terças, Quartas e Qulntas-feíras, às 10:00 horas

Local: Anexo TI - Bala 20 - R.: 631~
Secretária: oelzulte Macedo de Avetar

7) COMISSAO DE EDUCAÇAO E
CULTURA
Presidente: Rômulo Galvlio - PDS
Vice-Presidente: Victor Faccioni - PDS
Vice-Presidente: Dionisio Hage - PMDB
Titulares
PDS

Alvaro Valle
Darcfilo Ayres

Reuniões:

Emilio Hadd1ld

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Ramal: 6879
Secretária: Maria Júlio. Rabello de Moura.

Eraldo Tinoco
Ferreira Martins
João- Faustlno

Jonathas Nunes
Oly Fachln
Rita Furtado
Salvador Julianelli
stélio Dias
2 vagas

Aldo Arantes
Caalldo Maldaner
Francisco Úlas
Hermes Zaneti
Jo10 Bastos
Márcio Braga

PMDB
Nelson Aguiar
Randol!o Blttencourt
Raymundo Urbano
Tobias Alves
Wall Ferraz

9) COMISSAO DE FINANÇAS
Presidente: Luiz Leal- PMDB
Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo - PDT
Vice-Presidente: Aécio de Borba. - PDS
Titulares
PDS

PDT
Sebastião Nery

Arlldo Teles

PTB
Celso Peçanha

Christóvam ChIaradia. José Carlos Fagundes
Fernando Magalhães Renato Johnsson
Ibsen de Castro
Vicente Guabiroba
Jayme Santana

PT

PMDB

Irma Passoni
Suplentes
PDS

Norton Macedo
Oscar Alves
Simão Sesslm
Vieira da Silva
I; vagas

Albérico Cordeiro
Brasíllo Calado
Cunha Bueno
Jairo Magalhies
Leur Lumanto
Magno Bacelar

Mllcio Athayde
Sérgio Cruz
Walmor de Luca
PTB

Mendonça. Falcão

PT

Luis Dulci
Reuniões:
Quartas-feiras. às lQ:oo horas
LoCal: Anexo n - Sala 2:1 - R.: 6318
Secretária: TasmAnla Maria de Brito Guerra

8) COMISSAO DE ESPORTE E
TURISMO
Presidente: Oly Fachin - PDS
Vice-Presidente: Milton Reis - PMDB
Vice-Presidente: Heráclito Fortes - PMDB
Tft~

PD8

AécIo de Borba
AécIo Cunha.
Albérico Cordeiro
AlércIo Dias .
Fernando Collor

França Teixeira
José Carlos Martinez
José Moura
Manoel RibeirO
Paulo Lustosa
PMDB

José Eudes (PT)
Manoel Affonso
Márcio 'Braga

Elquisson Soares
Felipe Cheidde
Héllo Manh1es
Henrique Eduardo
Alves

PDT

Vago
Suplentes
PDS

AlbIno Coimbra
Francisco Dias
João Carlos de Carli
Léo Simões
Marcelo Llnhares

Simlío Sessim
Siqueira Campos
Victor Faccioni
3 vagas

PMDB

Luiz Henrique
Raul Ferraz
Roberto Rollemberg
Bete Mendes (PT)
PDT

Agnaldo Timóteo
Reuniões:
Quintas-feiras. às 10 horas
Local: Plenário da comissão de Defesa do
Consumidor
Ramais: 6386 - 6387 e 6385
Secretária: Maria Linda Morais de Magalhães

Presidente: Mário Juruna - PDT
Vice-Presidente: Alcides LIma - PDS
Vice-Presidente: Ricardo Ribeiro - PTB
TltulMftJ
PDS
Jaime Câmara
Nagib Halckel
João Batista Fagundes Nasser Almeida
João Paganella
Paulo Guerra,
José Fernandes
Rita Furtado
Manoel Ribeiro
Rubens Ardenghl
Mozarlldo Cavalcante
Aldo Arantes
Dante de Oliveira
Gilson de Barros
Luiz Guedes
Má.rcio Santllll

Sapientes
PDS

PMDB
Marcondes Pereira
Carlos Sant'Anna.
Octacíllo Almeida
Prancisco Amaral
PaUlo
Marques
Genebaldo Correia
Raimundo Asfora
Genésio de Barros
IrIneu Brzeslnsti
2 vagas
João HercUlino
PDT
Abdias Nascimento
Walter Casanova
PTB
Moacir Franco

Aloysio Teixeira
Ciro Nogueira.
Ibsen Pinheiro
João Bastos
LeOnldas Sampaio

Irajá. Rodrigues
Luilt Baccarini
Moysés Pimentel

11) COMISSAO DO (NDIO

Angelo Magalhães
Celso Carvalho
Etelvir Dantas
Ferreira Martins

Jessé Freire
Renato Cordeiro
Thales Ramalho
Wanderley Mariz
PMDB
Nyder Barbosa
Raul Belém
Wilson Vaz

Ademir Andrade
Domingos Juvenil
Luiz Sefair
Marcos Lima

PDT

Roberto Jefferson

PT
Eduardo Matarazzo Supllçy
Suplentes
PDS

Adhemar Ghisi
Albino Coimbra.
Antonio Mazurek
Assis Canuto
Bento Porto
França Teixeira.

Nelson do Carmo
Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10 haras
Local: Anexo 11 - Sala 16 - a.: 7151
Secretário: Jarbas Leal Viana.

10) COMISSAO DE FJSCAUZAÇAO FI·
NANCEIRA E TOMADA DE CONTAS
Presidente: Geraldo Bulhões - PDS
Vice-Presidente: CBStejon Branco - PDS
Vice-Presidente: João Herculino - PMDB
':ritu1lu:ell
PDS

Alvaro Gil.udêncio
Amilcar de Queiroz
Augusto Trein
Furtado Leite
Milton Figueiredo
Roberto Rollemberg
Ulysses Guimarães

Haroldo Sanford
Humberto Souto
João Alves

PDT

Brandão Monteiro
PTB

Roberto Jefterson
SuplentePDS

Aécio de Borba
Jorge Arbage
Josué de Souza
Manoel Nova.es
Alencar Furtado
Francisco Pinto

Coutinho Jorge
Domingos Leonelli
Freitas Nobre
Haroldo LIma.
Israel Dias-Novaes
VagO

Marcelo Linhares
Wilson Falcão
2 vagas

PMDB
Siegfrled Hemer
3 vagas
PDT

José cplagrossi
PTB

Ricardo Ribeiro
Reunlóes:
Quartas e Quintas-feiras. às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 23 - R.: 6325 e 6328
secretário: Geraldo da Silva

João Herrmann
José Carlos V~oncelos
Manoel Costa Jr.
3 vagas
PDT

PTB
Mendes Botelho
Reuniões:
Terças-feiras, às 9.30 horas
QUintas-feiras, às 9,30 horas
Local: Plenário da Comissão de Redação
secretária.: Mariza. da Silva Mata: R.: 6391 e 6393

12) COMISSAO DO INTERIOR
Presidente: Gllton Gll.rCIa - PDS
Vice-Presidente: Assis Canuto - PDS
Vice-Presidente: :Raul Ferraz - PMDB
'lftaJanl

PMDB
Wilson Vaz
Vago

José Mendonça Bezerra
Josué de Souza
Otávio Cesário
Ubaldo Barém
WlldY Vianna.
Vago
PMDB

Florlceno Paixão
PTB

PMDB
Orestes Muniz
Randol!o Blttencourt
Ronaldo Campos
Sérgio Cruz
Vago
PTB

PDS

Albérico Cordeiro
Angelo MagalhAes
Ant6n1o MazUl:ek
Antonio Pontes
Augusto Franco
Clarclt Platon
CrIstina Cortes

Leur Lomanto
Llicla VivelrOll
Manoel Gonçalves
Manoel Novaes
Milton BrandAo
Moza.rIldo Cavalcante
Nagib Halck.el
Evandro Ayres de
Nylton VeDoso
Moura.
Orlando Bezerra.
Geraldo Melo
Osvaldo Coelho
Paulo Guerra.
Inocêncio Oliveira
João Rebelo
Pedro Corrêa
Victor Trovio
José Luiz Maia
José Mendonça Bezerra Vingt Rosado
Josué de Souza
Wanderley Mariz
JutahY J1lnior
PMDB
Carlos Alberto de CarIl José Carlos
Vasconcelos
Ciro Nogueira.
Dante de Oliveira
José Maranhão
Domingos Leonelli
Manoel Costa Jr.
Elquisson Soares
Mansueto de Lavor
Epitã.clo Cafeteira
Mário Frota.
Heráclito Fortes
Olavo Pires
Jackson Barreto
Orestes Muniz
Jorge Medauar

Slnval Guazzelli
Vlrgildáslo de Senna
wagner Lago
vago

Oswaldo Murta
Paulo Borges
Roberto Freire
Ronaldo CampOll

PDT

Nadyr Rossetti

Márlo Juruna.

PTB

Jorge Cury

Adhemar Ghlsi
Aécio Cunha
Bento Porto
Clark Platon
Haroldo Santord
João Alberto Bouza
José Fernandes
José Lourenço

Suplentes
José Machado
Levy Dias

Luiz AntOnio Fayet
Manoel Gonçalves
Pratini de Moraes
Rondon Pacheco
3 vagas

PT

Djalma Bom
Suplentes
PD8

Adroaldo CampOll
Alcides LIma.
AlérciO Diaa
Antônio Amaral
Antônio Qeórlo
Bayma Júnior
Celso Barros
Christóvam Chiaradia
Eurico Ribeiro
Fabiano Braga Corta
Pranclsco Erae
Francisco Baka
Geovani Borgell
Herbert Levy
Hugo Mardinl
tbsen de Castro
Aloysio TelxeJIa
Alufzio Beflerra.
Alufzio Campos
Aníbal Teixeira
Aroldo Moletta
Denlsar Arnelro
DilsOn Fanchin
Fernando Gomes
Haroldo LIma
Harry Amorlm
JoAo

Herrmann

João Faustino
Jonas PinheIro
JOIIé Jorge
JOIlé Moura
Júlio Martins
Uo Slm6ell
Leorne Belém
Lúcio AlcAntara
Ludgero RauUno
Mauro SlImpalo
Ossian Ararlpe

Ruy Bacelar
Tapety Júnior
Vivaldo Protr.
Wilmar Pallis
Vago

PMDB
JoaquIm Roriz
José Mello
Marcelo Cordeiro
Márcio Lacerda
:Milton Figueiredo
Plinlo Martins
Raimundo Leite
Randol!o Bittencourt
Renato Vianna
Ruben Figueiró
4 vagas
PDT

Jiullo Clll'WIO

JOIIé Frejat

Alberto Goldman
Artbur Vlrgilio Neto
Coutinho Jorge
JoAo

Herrmann

Jorge Carone
José Tavares

Irma' Passoni

PT
José Genoino
Beunióes:
Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horDA
Local: Anexo II - Sala 27 - R.: 6336 e 6339
Secretárla: Allia Felício Tobias

,14) COMISSAO DE REDAÇAO
Presidente: DIIlso Coimbra - PMDB
Vice-Presidente: Júnia.:Mar1se - PMDB
Vice-Presidente: Lúcia. Viveiros - PDS
TituIlIn8
PD9
Rita Furtado
DJalma Bessa
Pranclsco Rollembere
PMDB
Aloysio Teixeira
DUson Fanchln
PDT

S&g1o Lomba
SilpleDtes

Joaeil PereIra
Prlsco Viana.

PT

13) COMISSAO DE MINAS E ENERGIA
PresIdente: Prisco Viana - PDS
Vice-Presidente: João Batista Fagundes - PDS
Vice-Presidente: Fernando Santana - PMDB
TltDlala
PDB
Hugo Mardini
Léo Slmlles
Emllio Gallo
Mauricio Campos
Evaldo Amaral
Nelson Costa
Fellx Mendonça.
Paulo Melro
Gonzaga VucOlllcelos
Woiney Siqueira
Horácio Matos
2 vagas
P:MDB
Ademir Andrade
Manoel Costa Jr.
celso Sabóia
Marcelo Cordeiro
Cid Carvalho
Márcio Lacerda
Gené&io de Barros
Marcos LIma
Horácio Ortfz
PImenta da Veiga
João AgrIpino
Vicente Queiroz
PDT
Nadyi' Rossetti
PTB
CeJilo Amaral
PT
José Eudes

Bayma Júnior
Carlos Eloy

PDB
Siqueira Campos
Vago
PMDB
José Carlos Vasconcelos
Márlo Bato

PDT
Bocayuva Cunha
:Reuniüe-:

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Sala 11 - R.: 00411 e 6343
Secretário: Mozart Vianna. de Palvo.
Local: Anexo II -

15) COMISSAO DE RELAÇOES
EXTERIORES
Presidente: Pedro Colln - PDS
Vice-Presidente: Santos Filho - PDS
Vice-Presidente: José Carlos Teixeira ~ PMDB
Tltu:lllzft

PDB
Adroaldo campos
Maluly Neto
AntOnio Ueno
Marcelo LInha.rea
Diogo Nomura
Nelson :Morro
Cunha Bueno
Norton Macedo
Edison Lobão
0!Sia.n Ararlpe
Enoc Vieira
Paulo MaJut
Epltáclo Bittencourt
Rubens Ardenghi
Francisco Benjamin
sarney Filho
Jessé Freire
Tarcfsio Burlty
José Camargo
'l'haJes Ramalho
José Carlos Fonseca.
Theodorlco Perraço
José Machado
Ubaldo Barém
José Penedo
Wilson Falcio
José Ribamar Machado Vago
MagalhAes Pinto
PMDB
Alubdo Bezerra
Flávio Bierrenbach
Chagas Vasconcelos
1".reltas Nobre
Pued Dib
~COlmbra
Fernando BantG1&
Iram S&raIva

octacillo Almeida
Paulo Marques
Renato Loures Bueno
Rosa. Flores

Sebastião Rodrigues
Júnior

PTB

Rica.rdo Ribeiro

PT
JOIé Eudes
Suplmtes
PDS

PTB
Moacir Franco

Epítáclo Cafeteira.
Freitas Nobre

Beunióes:
Qnartas e QuIntas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 28 - R.: 6330 e lI33ll
Secretárlo: Benício Mendes Teixeira

PDT

Miguel Arraes
:Milton Reis
Nyder iBarbosai

PDT
José Frejat
Nilton Alves

Abdlas Nascimento
Clemlr Ramos

:Matheus 8chm1dt

PTB

celso Amaral

PMDB
Oswaldo LIma Filho
Roberto Freire
Virgildásio de Senna
Walmor de Luca
3 vagas

Irapuan Costa Júnior
Israel Dlas-Novaes
Jarbas Vasconcelos
João Herrmann
José Fogaça
Júnia Mar1se
Luiz Sefair
Márcio Macedo
Márcio Santilli

Armando Pinheiro
Joio Alves
João Batista Fagundes
Augusto Pranco
Bonifácio de Andrada João Carlos de CarIl
JOSé 'l'homãz NonO
Cláudio PhUome:no
Ltlcla VivelrOll
Ernani Satyro
Pernando Magalhfies Nasser Almeida
Purtado Leite
Oscar Clll'l&
Osvaldo :Melo
Gilton Garcia
Paulo Guerra
Gorgllnio Neto.
Paulo LustOlla
Ha.DiI1ton Xavier
Raul Bernardo
Hélio Dlmta.s
Salvador Julianelll
Homero ,Santos
saramago PInheiro
ttalo conti
Siqueira campos
Jaime cÀmara
vago
Jayme Santana
JoacIl Pereira
PMDB
Anibal Teixeira
Luiz Guedes
Arnaldo Maciel
Manoel Affonso
Arthur Vlrgfllo Neto
Manoel Costa Jr.
Borges da 8llvelra.
Odilon Salmoria.
Carlos Sant'Anna.
orestes Muniz
DlonfIJio Bage
Paes de Andráile
Djalma Palcio
Pedro sampaio
Gustavo FarIa
RaymundO Urbano
Jack.son Barreto
Theodoro Mendes
Joio C11nba.
Tobias Alves
Joio Gilberto
01Yll!es GuImarães
Jorge Carone
2 vagas
Juarez Bernardes
PDT
Bocayuva Cunha
Jacques D'Ornellas
JG de Ara1ijo Jorge
Sérgio Lomba
PTB
Fernando carvalhO'

PT
Bete Mendes
:Reuniões:

Quartas e Quintas-feirll8, 'às 10:00 horM
Local: Anexo n - Sala 2 - R.: 6M'l e 6348
Secretária: Regina Beatriz Ribas MarIz

16) COMISSAO DE SAODE
Presidente: Carlos Mosconi - P:MDB
Vice-Presidente: Márlo Bato - PMDB
Vice-Pre&idente: Oscar Alves - PDS
TItulares
PD8

Albino Coimbra
Alceni Guerra
José Lins de Albuque;rque
Le6nidaa Rachid

Lúcio AlcAntara.
Ludgero Raulino
Mauro Sampaio
Ta.pety Júnior
2 vagas

PMDB
Anselmo Perara
Borges da Sllveira
Carneiro Arnaud
Carlos Bant'Anna
Doreto Campanari

José Maria Magalbãe15
Luiz Guedes
Manuel Viana
Max Mauro
PDT

JiúUoCaruso

Suplentes
PDS
Castejon Branco
Francisco Rollemberg
Inocêncio Oliveira
Jairo .Azl
Navarro Vieira Filho

Pedro Corrêa
Rita Furtado
Salvador Jullanelll
8 vagas

Epitácio Cafeteira
F1reitas Nobre
Gilson de Bl\otros

PMDB
Jorge Uequed
Moyses Pimentel
Vago

Reuniões:

Quartas-feiras. às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 - R: 6360
Secretário: Edson Nogueira da Gama

PMDB
Jorge Vianna
Leônldas sampaio
Mattos Leão

Renato Loures Bueno
Rosemburgo Romano
5 Vagas

PDT
Vago

19} COMISSAO DE TRABALHO E
LEGISLAÇAO SOCIAL
·Presidente: Luís Dulci - Pr
Vice-Presidente: Cássio Gonçalves - PMDB
Vice-Presidente: Edme Tavares - PDS

Reuniões:

Titulares

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Bala 19 - R.: 6350 e 6352
Secretária: !ná Fernandes Costa

17) COMISSAO DE SEGURANÇA
NACIONAL
Presidente: Franclsco Rollemberg - PDS
Vice-Presidente: sebastião Curió - PDS
Vice-Presidente: Ruy Lino - PMDB

Titnllu:es

Adhemar Ghlsl
AntOnio Amaral
Osmar LeItão

PMDB
Ruben Figueiró
PDT

Aurélio Peres
Júlio CllfltarnUan
Luiz Henrique
Mário de Oli.veira

Ronaldo Canedo
Vivaldo Frota
6 vagas
Nelson Wedekin
Renan Calheiros
Rosemburgo Romano
2 vagas

PDT
sebastião Ataide

PTB
Mendes Botelho
Suplentes

Jacques D'Ornellas
PTB

Farabulini Júnior
Suplentes
PDS

AntOnio Pontes
Milton Brandão
José R1bamar Machado Vicente Guabiroba

PDS

AntOnio Gomes
Emllio Gallo
Gióia Júnior
MalU17 Neto
Mário Assad
Natal Gale

PMDB
José Tavares

Flávio Bierrenbach
LUiz Baccarin1

PDT
Osvaldo Nascimento
PTB

Gastone Righi

Nelson Costa.
Nlloon GIbson
Paulo Melro
Relnhold stephanes
2 vagas

Amadeu Gelll'a
Brabo de Clll'Valho
Darcy Passos
Domingos Leonelli
Fernando Cunha

Irineu Brzesinski
Ivo Vanderllnde
Mirtbes Bevflac<:!ua
Pacheco Chaves

José Colagrossi
PT

Bete Mendes
Suplentes

PDS
Adai1 Vettorazzo
Amaral Netto
Augusto Trein
Carlos EIoy
Edme Tavares
Emídio Perondi
Eraldo Tinoco
Lellnidas Rachid
Maçao Tadano
Airton Sandoval
Francisco Dias
Geraldo Fleming
José Ulisses
Juarez Batista

Mauricio Campos
Osmar Leitão
Paulo Maluf
Santos Filho
Stélio Dias
VictOr FacciOni
Wolney Siqueira
Vago
PMDB
Luiz Leal
Orestes Muniz
Pa·ulo Borges
Rosa. Flores
4 vagas

Bocayuva Cunha

PTB
Mendes Botelho

José Genoino

Floriceno Paixão

PTB
Jorge Cury

Presidente: Renato Vianna. - PMDB
Vice-Presidente: Myrthes Bevilacqua - PMDB
Vice-Presidente: Nasser de Almeida - PDS

Djalma Bom

TituIare1l

Guido Moescl1
Horácio Matos
Oly Fachin

PDT

Pr
PDT

18) COMISSAO DE SERViÇO
POBLlCO

Franclsco Pmto
Jorge Leite

Marcos Lima
Paulo Mincaroni
Paulo Zarzur
Sérgio Ferrara
Tidel de LIma
Vago

PDT
PMDB

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras. às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 13 - R.: 6355 e 6358
Secretário: Walter Flores Figueira

Gomes da Silva

PMDB
Denisar Ameiro
Dllson Fanchln
Domingas Juvenil
Felipe Cheldde
Horácio Ortiz
Joaquim Roriz

PMDB

Ney Ferreira

Gilson de Barros

,Navlll'ro Vieira Filho
Pedro Germano
Raul Bernardo
Ruy Bacelar
Wilmar Pallis

PDS

PDS

ítalo Contl

Hélio Correia.
Homero Santas
Jairo Azi
José Fernandes
Lázaro Carvalho
Manoel Ribeiro

PDS
3 vagas
PMDB
Leônldas sampaio
Paes de Andrade

Pr
Reuniões:

Quartas-feiras. às 9:00 horas
Local: Anexo n - Sala 9 - R.: 6368
secretário: Ivan Roque Alves

20} COMISSAO DE TRANSPORTES
Presidente: Simão 8essim - PDS
VIce-Presidente: Carlos Peçanha - PMDB
Vice~Presidente: Celso Amaral- PTB

Suplentes

Titulares

PDS

PDS

Wildy ViannaVago

Alair Ferreira
Alcides Franclscato
Alércio Dias

Darcy Pozza
Eurico Ribeiro

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo l i - Sala 24 - R.: 6370 e 6371
secretário: Carlos Brasil de Araújo

COORDENAÇÃO DE COMISSOES
TEMPoRARIAS
Diretor: Walter Gouvêa Costa
Local: Anexo II - Tel: 226-2912
Ramal: 6401
Seção de (lomissões Especiais

Chefe: Stella Prata da Silva Lopes
Local: Anexo Ir - Tel.: 223-8289
Ramais: 6408 e 6409
Seçáo de Comissões Parlamentares

de Inquérito
Chefe: Lucy Stumpf Alves de Souza
Local: Anexo II Ramal 6403

Te!. 223-7280

1) COMISSAO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI N9 634175, DO PODER EXE·
CUTIVO, QUE INSTITUI O CóDIGO
CIVIL
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Relator-Geral:

Pimenta da Veiga - PMDB
Elquisson Soares - PMDB
Gilton Garcia - PDS
Ernani satyro - PDS

ReIa.tores Parciais:

Dep. Israel Dias-Novaes - Parte Geral - Pessoas, Bens e Fatos Juridicos
Dep. Francisco Rollemberg - Livro I - Parte
Especial - Obrigações
Dep. FranciSCo Benjamim - Livro 11 - Parte
Especial - Atividade NegociaI
Dep. Afrisio Vieira Lima - Livro m - Parte
- Especial - Coisas
Dep. Brandão Monteiro - Livro IV - Parte
Especial - Famfiia
Dep. Roberto Freire - Livro V - Parte Especial
.....: Sucessões e Livro Complementar
Titula.res
PDS
Afrisio Vieira Lima
Francisco Benjamim
Cristina Tavares
Israel Dias-Novaes

Francisco Rollemberg

PMDB
Roberto Freire
PDT

Brandão Monteiro
Suplentes
I'DS

Celso Barros
Gerson Peres
Gorgõnio Neto

Guido Moesch
Jorge Arbage
Vago
PMDB

Brabo de Carvalho
Darcy Passos
.José Melo

Arnaldo Maciel
DjaIma Falcão

PDT
Vago
Reunião:
Anexo 11 - Sala 14 - Ramais: 6408 e 6409
Secretário: Antonio Fernando Bor.g:es Manzan

2) COMISSAO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI N9 3.289/84 (MENSAGEM N9 94,
DE 1984, DO PODER EXECUTIVO),
QUE "DISPõE SOBRE O CóDIGO
BRASILEIRO DO AR"
Presidente: Bonifácio de Andrada - PDS
Vice-Presidente: Manoel Ribeiro - PDS
Vice-Presidente: José Maranhão - PMDB
Relator-Geral: Jorge Vargas - PMDB

Adilemar Gbisi
ítalo Conti

3) COMISSAO ESPECIAL DESTINADA
A EXAMINAR O PROJETO DE LEI
N9 3.153, DE 1984, QUE AUTORJZA
A SUPERINTEN~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE "SUDENE", A ESTABELECER ZONAS
ECONOMICASESPECIAIS EM ESTADOS ATINGIDOS PELAS SECAS
Presidente: Deputado José Thomaz Nonô - PDS/AL
1.0 -Vice-Presidente: Deputado Afrisio Vieira lima - PDSIBA
2. o-Vice-Presidente: Deputado Ciro Nogueira PMDBIPI
Relator: Deputado Oswaldo Lima FIlho - PMDBIPE

TITULARES
PDS
Navarro Vieira Fillio

PMDB
Flávio Bierrenbach
Odilon SaImoria
Jorge Vianna
PDT
Matheus 8chmidt

TituIarell
PDS

Adroaldo Campos
Edison Lobão

PMDB
Francisco Pinto
Raymundo Astora
José Carlos Vasconcellos
PDT

SUPLENTES

PDS
Eurico Ribeiro
Victor Faccioni
José Riballlar Machado Vivaldo Frota
Osmar Leitão
PMDB
Vago
Aldo Arantes
Horácio Ortiz
Vago
Vago
'PDT

Clemir Ramos
Reunião:
Anexo 11 - Ramais 6400 e 6400
Secretária: Symira. Pala.tinik

Inocêncio Oliveira

José Frejat
Suplentes
PDS
Antônio Farias
Gomes da Silva
Bonifácio de Andrada. Oscar Corrêa
Djalma Bessa
PMDB
5 (cinco) vagas
PDT

Vago
Secretária: Maria Teresa de Barros Pereira
Ramal: 6400

,
olARID DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

Seçlo I (CAmara doi Deputados)

Via-Superfície:
Semestre
Ano
Exemplar avulso

.

_

_

Cr$
Cr$
Cr$

_

3.000,00
6.000,00
50,00

SeçAo 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:
Semestre
_
Ano
Exemplar avulso

_
_
_

Cr$
Cr$
Cr$

3.000,00
6.000,00
50,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou
Ordem de Pagamemo pela Caixa Econômica Federal - Agência PSCEGRAF, Conta-Corrente n9
920001-2, a favor do:

Centro Gr6fico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP 70.160

Quadro Comparativo:
Projeto de Lei
da Câmara n 9 118/84
(n 9 de origem: 634/75)
Código Civil vigente
Notas: Emendas aprovadas
pela Câmara dos Deputados,
com justificações e pareceres

SEGURANÇA
NACIONAL
Lei n9 7.170, de 14-12-83
- Texto da Lei com minucioso índice temático
- Quadro comparativo (Lei n9 7.170/83 - Lei n9 6.620/78)
-Notas
- Histórico (tramitação legislativa) da Lei n9 7.170/83
- Subsídios para a elaboração da Lei n9 7.170/83

À venda na Subsecretaria de Edições
Técnicas (Senado Federal - 229 andar).

Encomendas mediante cheque visado
pagável em Brasília ou vale postal, a favor
da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Atende-se também pelo reembolso postal.
CEP: 70160

Preço__
IP 2.000, 00*

C~(/p

REVISTA
DE INFORMACÃO
LEGISLATIVA NQ 82
E

stá circulando o n9 82 (abril/junho de 1984)
da Revista de Informação Legislativa,
periódico trimestral de pesquisa jurídica
e documentação legislativa, editado pela
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 420 páginas, contém as seguintes
matérias:

• Os métodos de solução pacífica
de controvérsias internacionais:
tendências recentes
Antônio Augusto Cançado Trindade
• Justiça social e interpretação
no direito brasileiro
Haroldo ValJadão
• Revogada a Constituição de 1967
- breve comentário a uma decisão do STF
Rubem Nogueira
• Parlamentarismo ou democracia?
Eduardo K. M. Carrion
• Aspectos do federalismo norte-americano
Torquato Lorena Jardim
• O direito da crise
Arnaldo Wald
• O desprestígio das leis
Eduardo Silva Costa
• O Parlamento brasileiro e o problema
do menor abandonado
Paulo de Figueiredo
• Pena de morte e colônias correcionais
Paulino Jacques
• Processo político e participação
Carlos Antônio de Almeida Melo
• Voto distrital e os Partidos Políticos
David V. Fleischer

• Inconstitucionalidade de fusão
e incorporação de Partidos Políticos
Celso Bastos
• A Missão Inglesa de 1924
Mircea Buescu
• Gestão de empresa com participação
de seus empregados
(Carta federal - art. 165, inciso V)
José Martins Catharino
• Trabalhador brasileiro no estrangeiro
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena
• Movimento sindical de trabalhadores
rurais ~ a moderni?ação
d9 agn~ultu.ra brasileira
Vllma Figueiredo
• Anotações ao Código da Propriedade
Industrial (arts. 1g a 58 - Patentes)
Nuno Tomaz Pires de Carvalho
• O Direito Penal Econômico
e os crimes contra a propriedade industrial
Eleo.nora .de Souza Lun~
• Tltulandade da obra Intelectual
Ant~ni~ Chaves
.
•. D!relto de a~tor e Interesse .
publico nos palses em desenvolvimento
Carlos Alberto Bittar
* Assinatura para 1984 (n 9s 81 a 84): Cr$ 8.000,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas,
Senado Federal, 229 andar. Brasília, DF - CEP 70160
Encomendas mediante cheque visado pagável em Brasília ou vale postal
Atende-se, também, pelo reembolso postal.
.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL
E PARTIDÁRIA
(4~

edição -

1982)

Leis e Instruções que regulam as eleições de 1982

Textos atualizados, consolidados, anotados e indexados:

_. Código Eleitoral
- Lei Orgânica dos Partidos Políticos
- Lei das Inelegibilidades
- Lei de Transporte e Alimentação
- Lei das Sublegendas
Legislação alteradora e correlata.
Instruções do Tribunal Superior Eleitoral.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas

Senado Federal (229 andar do Anexo I) Brasília, DF - CEP 70160, ou mediante vale postal
ou cheque visado pagável em Brasília (a favor da
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal). Atende-se, também, pelo reembolso postal.

ceatro Gntlco do SeulIo Federal
Caixa Postal 07/1203
BruftIa-DF

EDIÇÃO DE HOJE: 328 PÁGINAS

I

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 50,00

I

