
ANO XXX - NQ 041 CAPITAL FEDERAL

SEÇÃO I
TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1975

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1Q, da Constituição, e eu, Magalhães

Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO J~EGISLATIVO

NQ 46, DE 1975

Aprova o texto do Decreto-lei u? 1. 396, de 12 de março de 1975.

Artigo umco. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.396, de 12 de março de 1975, que "isenta do Imposto
Único sobre Minerais as saídas de sal marinho para o exterior".

Senado Federal, em 12 de maio de 1975. - Senador José de Magalhães Pinto, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I?, da Constituição, e eu, Magalhães
Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N? 47, DE 1975

Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.395, de 11 de março de 19'15, que fixa a remuneração do
Governador do Estado do Rio de Janeiro no período de 15 de março de 1975 até o início da vigência
da Constituição do novo Estado.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.395, de 11 de março de 1975. que "fixa a remuneração
do Governador do Estado do Rio de Janeiro no período de 15 de março de 1975 até o início da vigência da
Constituição do novo Estado", revogando-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 12 de maio de 1975. - Senador José de Magalhães Pinto, Presidente,

CÂMARA DOS DEPUTADO.S
SUMÁRIO

1 - 39." SESSÃO DA 1.'" SESSÃO LEGISLATIVA DA 8.a LE
GISLATURA, EM 12 DE MAIO DE 1975

I - Abertul'a da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

lU - Leitura do Expediente

OFíCIO

- Do Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Ofício n.s 83/75.

COMUNICAÇÕES
- Do Sr. DiM Menezes, comunicando que se ausentará do

Pais.

-- Do Sr. Flávio Marcilío, comunicando que se ausentará
do Pais.

TELEGRAMA

- Do Sr. Mário Mondino, comunicando que se ausentará do
País.

PROJE1'OS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n,o 8-A. de 1975 (Do Poder Executivo - Mensa
gem n,o 42/75) - Altera o § 1.0 do artigo 22 da Lei n.? 4.229, de
1.0 de junho de 1963, que transformou o DNOCS em autarquia;

tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e boa técnica legislativa; e, das Comissões de
Economia, Indústria e Comércio c do Polígono das Secas, pela
aprovação.

Projeto de Lei n.o lBa-A, de 1975 (Do SI', Eurico Ribeiro) 
Reduz os prazos de prescrição para os criminosos primários e de
bons antecedentes; tendo parecer, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, [urídícídade e, no mérito, pela
aprovação.

Projeto de Lei n.o 1. 494-B, de 1973 (Do Senado Federal) 
Dispõe sobre as condições do parcelamento da terra quanto ao
seu dimensionamento; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade c, contra os votos dos
Srs. José Sally, Alceu Collares, Laerte Vieira, Hamílton Xavier e
Lísâneas Maciel, pela [urídíeídade: da Comissão de Agricultura
e Pofitica Rural, pela aprovação; e, da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, emitido em audiência, pela aprovação, contra
os votos dos Srs. João Clímaco, Angelino Rosa e Augusto Trein.

Pro.ieto de Lei n,o 1. 760-B, de 1974 (Do Sr. Walter Silva) 
Dispõe sobre a obrígatortedade de contratação de Assistente Social,
pelas empresas que menciona, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constítu
cionalidade; das Comissões de Trabalho e Legislação Social e de
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Finanças, pela aprovação; e, da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, emitido em audiência, pela rejeição.

PRO.JETOS APRESENTADOS

Mensagem n.O 134, de 1975 (Do Poder Executivo) - Solicita o
Excelentissimo Senhor Presidente da República autorização para
ausentar-se do País, no mês de junho vindouro, para um encontro
com o Senhor Presidente da República Oriental do Uruguai, na
cidade de Rivera.

- Projeto de Lei n,o 302, de 1975 (Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
- Dispõe sobre a proibição de cobrança de anuidade, taxas de
matricula ou outras nos estabelecimentos oficiais de ensino de 1.0
grau, fixa o processo para obtenção de gratuidade do ensino de
níveis ulteriores e dá outras providências.

projeto de Lei ri.? 303, de 1975 (Do Sr. Alceu ooüaresi - Regula
o funcionamento de Organizações Particulares que exploram servi
ÇOS de segurança, regime de trabalho do seu pessoal, e dá outras
providências.

Projeto de Lei n.O 304, de 1975 (Do Sr. João Climaco) - Estende
aos primeiros sargentos das Forças Armadas com mais de 25 anos
de serviço, em inatividade remunerada, as vantagens da Lei n.?
935, de 29 de novembro de 1949. ,

Projeto de Lei n.o 311, de 1975 (Do Sr. Odacir Klein) - Revoga
o Decreto-lei n. o 477, de 26 de fevereiro de 1969, que "define infra
ções disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários
ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou parti
culares, e dá outras providências".

Projeto de Lei n.? 315, de 1975 (Do Sr. Alceu Oollares) 
Estende à atividade profissional de Mecânico de Máquinas a óleo
Diesel as vantagens da aposentadoria especial prevista na legis
lação vigente.

Projeto de Lei n.O 316, de 1975 (Do Sr. Oantídío Sampaio)
Acrescenta parágrafos ao artigo 77 da Lci n.? 5.108, de 21 de
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito).

Projeto de Lei n.o 317, de 1975 (Do Sr. Gomes do Amaral) 
Dispõe sobre o exercício da profissão de Operador de Raios-X e dá
outras providências.

Projeto de Lei n.? 318, de 1975 (Do Sr. Adhemar Santilo) 
Concede dispensa de pagamento das prestações relativas à aquisi
ção da casa própria e dá outras providências.

Projeto de Lei n.o 319, de 1975 (Do Sr. Alcides Franciscato) 
Acrescenta dispositivo à Lei n.O 5.958, de 10 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre a retroatividade da opção pelo regime do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

Projeto de Lei n.? 320, de 1975 (Do Sr. Faria Lima) - Torna
obrigatório o exame de sanidade física e mental aos candidatos às
escolas de 1.0 grau.

Projeto de Lei n.> 321, de 1975 (Do Sr. .Tosias Leite) - Institui
o livro único escolar e dá outras providências.

Projeto de Lei n.o 322, de 1975 (Do Sr. Florim Coutinho) 
Modifica dispositivos da Lei n.> 4.137, de 10 de setembro de 1962,
que "regula a repressão ao abuso do Poder Econômico".

Projeto de Lei n,o 323, de 1975 (Do Sr. Francisco Amaral) 
Dá nova redação e acrescenta dispositivos a artigos da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n,v 5.452,
de 1.0 de maio de 1943.

Projeto de Lei n.o 324, de 1975 (Do Sr. José Bonifácio Neto) 
Altera dispositivos do Decreto-lei n. O 199, de 25 de fevereiro de 1967,
que "dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências".

Projeto de Lei n. O 325, de 1975 (Do Sr. Edgar Martins) 
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, equipa
rando a empregado todo trabalhador autônomo ou avulso que
preste serviço exclusivo a uma empresa.

Projeto de Lei n.o 326, de 1975 (Do Sr. Otávio Ceccato) 
Dispõe sobre a construção de creches para os filhos dos traba
lhadores.

Projeto de Lei n. O 327, de 1975 (Do Sr. Pinheiro Machado) 
Acrescenta parágrafo ao artigo 7.0 da Lei n.O 5.692, de 11 de agosto
de 1971, tornando obrigatórios estudos sobre trânsito, no ensino de
1.° e 2.° graus.

Projeto de Lei n. O 328, de 1975 (Da sra. Lygia Lessa Bastos) 
Acrescenta dispositivos à Lei n.O 5.108, de 21 de setembro de 1966,
que "institui o Código Nacional de Trânsito".

Projeta de Lei n. O 329, de 1975 (Do Sr. Marcelo Gato) - Revo
ga dispositivo da Lei n.O 5.449, de 4 de junho de 1968, que declarou
de interesse da Segurança Nacional o Municipio de São Sebastião
no Estado de São Paulo, I

Projeto de Lei n,? 330, de 1975 (Do Sr. Marcelo Gato) - Revoga
dispositivo da Lei n.o 5.449, de 4 de junho de 1968, que declarou de
interesse da Segurança Nacional o Município de Oubatão, no Estado
de São Paulo.

Projeto de Lei n.? 331, de 1975 (Do Sr. Marcelo Gato) - Revoga
o Decreto-lei n. O 865, de 12 de setembro de 1969, que declarou de
interesse -da Segurança Nacional o Município de Santos.

Projeto de Lei n.o 332, de 1975 (Do Sr. Jader Barbalho)
Acrescenta parágrafo ao artigo 530 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de
1943, e dá outras providências.

Projeto de Lei n.o 333, de 1975 (Do S1'. Faria Lima) - Torna
obrigatório o serviço de auditoria contábil nas empresas constituí
das sob a forma de sociedade anônima.

Projeto de Lei n. O 334, de 1975 (Do Sr. JG de Araújo Jorge) 
Assegura aos professores de todas as escolas públicas e particulares,
de qualquer grau, transporte gratuito nos veículos coletivos durante
o ano letivo, e dá outras providências.

Projeto de Lei n. O 341, de 1975 (Do Sr. José Camargo) - Esta
belece proporctonalídade de empregados com mais de quarenta e
cinco anos de idade, e dá outras providências.

IV - Pequeno Expediente

ANTôNIO BRESOLIN - 30.0 aniversário da vitoria aliada.
Situação dos ex-pracinhas brasileiros.

WILSON BRAGA - 67.0 aniversário do jornal O Norte, de João
_Pessoa, Paraíba.

ANTôNIO PONTES - Homenagem à memória de Francisco
Xavier da Veiga Cabral, responsável pela conquista e posse do
hoje território do Amapá.

ADHEMAR GHISI - Discurso do Presidente Ernesto Geisel na
abertura do 11.0 Congresso de Indústrias Latino-Americanas.

GOMES DO AMARAL - Construção de rodovia interligando
Marra, Santa Catarina, Rio Negro, Lapa e Porto Amazonas. Paraná.

FRANCISCO ROCHA - Liberação de recursos para aplicação
no Programa Especial de Controle de Enchentes e Recuperação de
Vales.

MARCONDES GADELHA - Vencimentos da magistratura na
Paraiba.

.JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - Participação de criadores sergí
panos na 17.'" Feira Internacional de Gado Zebu, em Uberaba,
Minas Gerais.

ERNESTO DE MARCO - Conversão do Municipio de Palmitos,
Santa Catarina, em estância hidromineraL

JUAREZ BERNARDES - Diminuição do orçamento da Univer
sidade Federal de Goiás.

NABOH JúNIOR - Amparo aos "soldados da borracha". Si
tuação dos produtores de borracha da Amazônia.

JORGE ARBAGE - Reivindicações do Municipio de Altamira,
Pará.

cmuo MARQUES FERNANDES - Política indigenista da
FUNAI.

DASO COIMBRA - Abastecimento dágua em Paracambi, Es
tado do Rio de .Janeiro.

JOÃO CLíMACO - Artigo do .Jornal de Brasília: "Apoio poli
tico prossegue, mas sem concessões."

GASTA0 MüLLER - Necrológio do Dr. Clodoaldo Hugueney
Sobrinho, Vereador em Campo Grande, Mato Grosso.

ELOY LENZI - Comércio de frutas com a Argentina.
AMAURY MüLLER - Pastoral de D. José Maria Pires, divul

gada pela .ímprensa brasileira, a respeito dos reflexos da ausência
da reforma agrária no Nordeste.

NEWTON BARREIRA - Artigo do jornalista Eurico Sezerdello
Machado, publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro:
"Passarinho e as Forças Armadas."

FRANCISCO AMARAL - Necrológio do magistrado José Tei
xeira Penteado.

PEDRO LUCENA - Desapropriação de terras pelo INCRA e
pelo DNOCS, no Rio Grande do Norte.

NEY LOPES - Distribuição de bolsas de estudo aos trabalha
dores e pequenos proprietários rurais.

ANTôNIO MORAIS Execução do programa previdenciário
do Governo Federal.
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CLAUDINO SALES - Realização, em Curitiba, Paraná, da
:XXII Convenção Nacional dos Lions Clubes do Brasil.

LUIZ HENRIQUE - Direito de opção, entre CLT e regime
estatutário, por parte dos funcionários de empresas públicas, socie
dades de economia mista e fundações federais.

ADHEMAR SANTILO - Aplicação indiscriminada de hormô
nios em gado para abate.

ANTôNIO ANNIBELLI - Lavoura algodoeira do Paraná.
GENERVINO FONSECA - Majoração dos produtos agrícola

pastoris quando da sua comercialização pelos produtores goianos.

GABRIEL HERMES - Visita aos Ministros do Interior e da
Agricultura, em companhia de Prefeitos do Pará. Necessidade de
rerormulaeãc do ICM.

NOSSER ALMEIDA - Instalação de noventa mil terminais
telefônicos na Amazônia.

PARS1FAL BARROSO - Necrolôglo do Sr. Raimundo Pimen-
tel Gomes. ..

ANTôNIO CARLOS - Divisão territorial de Mato Grosso.

FERNANDO MAGALHAES - Contaminação da água da baía
de Todos os Santos, Bahia.

FERNANDO COELHO - Criação de Tribunais Federais de
Recursos nos Estados de São Paulo e Pernambuco.

RAFAEL FARACO - Revisão de critérios para a elaboração
dos preços da gasolina.

VlCENTE VUOLO - Conquista do título de campeão dos pesos
médios ligeiros pelo atleta Miguel de Oliveira.

LEONIDAS SAMPAIO -- Aniversário do Município de Itape
runa, Estado do Rio de Janeiro.

ANTÔNlp BELINATI,- Amparo à produção de milho.

JG DE ARAúJO JORGE - Afastamento do Sr. Chagas Freitas
do MDB do Estado do Rio de Janeiro.

FRANCISCO LIBARDONI - Instalação de agências do INPS
em municípios catarinenses.

WILMAR DALLANHOL - Intercomunicabilidade do tempo de
serviço público e privado para efeito de aposentadoria.

BENEDXTO CANELLAS - Inclusão de Rundonópolm, Mato
Grosao, na Amazônia Legal.

MOACYR DALLA - Nivelamento dos preços de café dos grupos
I e n.

JúLIO VIVEIROS -- Passagem do Ano Novo judaico.
FLORIM COU'lTNHO - Demanda judicial entre partes: Manoel

Militão dos Reis e outros e a PETROBRÁS.
OSIYiA'R, LEITãO -. 134.° aniversário do Município de Silva

Jardim, Estado do Rio de Janeiro.
GAMALIEL GALVAO - Falta de matéria-prima para fabri

cação de Insulina.
PETRóNlô FIGUEIREDO - Demolição do Palácio Monroe,

no Rio de Janeiro.

V - Grande Expediente
ODACm KLEIN - Revogação do Decreto-lei n.O 477.

HENRIQUE CARDOSO - Restauração do Estado de Direito.

VI - Ordem do Dia
SIQUEIRA CAMPOS, WALTER SILVA, FRANCISCO LIBAR

DON!, INOCl1:NCro OLIVEIRA, FLORIM COUTINHO, LYGIA
LESSA BASTOS, FREITAS NOBRE, MARCO MACIEL, ALCIR
PIMENTA, GOMES DO AMARAL, DASO COIMBRA, PEIXOTO
FILHO, CÉLIO MARQUES FERNANDES, EPITÁCIO CAFETEIRA,
JOSÉ RIBAMAR MACHADO, ADHEMAR SANTILO, HUMBERTO
SOUTO, ANTôNIO BRESOJ;.IN, ADHEMAR PEREIRA, ANTONIO
ANNIBELLI, NELSON MARCHEZAN, ADHEMAR GHISI, ODACIR
KLEIN, JOAO LINHARES, ULISSES POTIGUAR, ALBERTO
HOFFMANN, IVAH1R GARCIA - Apresentação de proposições.

DABO COIMBRA - Discussão do Projeto n.o 1.60õ~A, de 1973.
MARCONDES GADELHA, ADHEMAR GHISr, PEIXOTO FILHO,

LUIZ ROCHA, ANTONIO BRESOLIN - Encaminhamento de vota
ção do Projeto n.o 1.60õ-A, de 1973.

ADHEMAR GHISI, ALCEU COLLARES - EncaminhamenÍQ de
votação do Projeto n.o 2.04õ-A, de HJ74.

Projeto n.o lO-A, de 1975 - Emendado.

Projeto n.> 741-A, de 1972 - Emendado.

Projeto n.? 1.60õ-A, de 1973 - Rejeitado.

Projeto n.o 1.731-A, de 1973 - Emendado.
Projeto n.O 2.045-A, de 1974 - Rejeitado.

Projeto n.o 1.267-B, de 1973 - Em audiência a Comissão de
Constituição e Justiça.

Projeto de Resolução n.o 21, de 1975 - passa à 2.a Discussão.

ANGELINO ROSA - (Como Líder.) Política de desenvolvi
mente da agropecuária.

PEIXOTO FILHO -=. (Como Líder. Retirado pelo orador para
revísão.) O problema do menor desamparado.

VII - Comunicações das Lideranças

ADHEMAR GHISI - Assistência do FUNRURAL a agricultores
catarínenses. Transformação do porto de Laguna, Santa Catarina,
em terminal pesqueiro.

MILTON STEINBRUCH - Liquidação extrajudicial da Corre
tora Lincoln Rodrigues.

JG DE ARAÚJO JORGE, DABO COIMBRA - Homenagem às
mães brasileiras pelo transcurso dQ Dia das Mães.

PRESIDENTE - Solidariedade da Mesa às homenagens pres
tadas às mães brasileiras pelo transcurso do Dia das Mães.

VIII - Designação da Ordem do Dia

IX - Encerramento

2 - ATOS DA MESA

3 - PARLAM~NTO LATINO-AMERICANO - Grupo Brasileiro

4 - ME:SA (Relação dos membros)

I) - LíDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS <Relação dos
membros)

6 _ COMISSÜES (Relacão dos membros das Comissões Per
manentes, Especiais, Mistas e de Inquérito)

Maranhão

Epitácío Cafeteira .- MDB; José Ribamar
Machado - ARENA; Luiz Rocha - ARE
NA.

Ceará

Antônio Morais - MDB; Claudino Sales
_ ARENA; Figueiredo Correia - MDB;
Gomes da Silva - ARENA; Marcelo Linha
res '- ARENA; Ossían Ararípe - ARENA;
Parsifal Barroso - ARENA; Paulo Studárt
-, ARENA.

Rio Grande do Norte
Francisco Rocha - MDB; Ney Lopes

ARENA; Pedro Lucena - MDB; Ulisses Po
tíguar -"- ARENA.

Paraíba
Alvaro Gaudêncio - ARENA; Antônio Go

mes - ARENA; Janduhy Carneiro - MDB;
Marcondes Gadelha - MDB; Petrõnio Fi-

Pernambuco

Airon Rios - ARENA; Oarlos Wilson 
ARENA; Fernando Coelho -- MDB; Gon
zaga Vasconcelos - ARENA; .rarbas Vas
concelos - MDB; Monsenhor Ferreira Li
ma - ARENA.·

Alagoas

Theobaldo Barbosa - ARENA.

Sergipe

José Carlos Teixeira - MDB; Passos Pôr..
to - ARENA; Raimundo Dinfz - ARENA.

Bahia

Antônio José - MDB; Fernando Maga
lhães - IRENA; Henrique Cardoso 
MDB; Hildérlco Oliveira - J\1DB; Horácio
Matos - ARENA; João Alves -- ARENA;
João Durval - ARENA; Manoel Novaes 
ARENA; Vieira Lima - ARENA.

MDB; Wilson Braga - ARE-gueíredo
NA.

Piauí
MDB; João OlimacoCelso Barros

ARENA.

PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
cWO BORJA, PRESIDENTE;

ALENCAR FURTADO, 2.o-VICE·PRESIDENTE.

I - As 13:30 horas eompareeem os Se-
nhores:

Célio Borja
Alencar Furtado
Lauro Rodt'igues

Aere

Nabor Júnior - MDB; Ruy Lino - MDB.
Amazonas

Rafael Faraco - ARENa.
Pará

Jorge Arbage - ARENA; Newton Barrei
ra. - ARENA; Ubaldo Corrêa - ARENA.

ATA DA 39." SESSÃO
EM 12 DE MAIO DE 1975
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CAPíTULO V

Receita, Contabilidade e Patrimônio

Art. 22. O patrimônio da autarquia será
constituído de haveres, bens e papéis do
arquivo da repartição atual assim como de
outros bens regularmente adquiridos.

ção e homologada pelo Ministro de Es
tado, e bens móveis na forma que dis
puser o Regimento."

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

de 1975.deBrasílta, em

LEI N.o 6.084
DE 10 DE JULHO DE 1974

Acrescenta parágrafo ao an. 22, da
Lei n.O 4.229, de 1.° de junho de 1963,
que transforma o Departamento Nacio
nal de Obras Contra as Secas (DNOCS)
em autarquia, e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o 4.229
DE 1.0 DE JUNHO DE 1963

Transforma o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS) em
autarquia, e dá outras providências.

Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 22, da Lei
'n.o 4.229, de 1.0 de junho de 1963, os se-
guintes parágrafos:

"Art. 22. . ..........................•

§ 1.0 O DNOCS poderá alienar bens
móveis ou imóveis integrantes do seu
patrimônio, mediante proposta do Di
retor-Gera}, aprovada pelo Conselho de
Administração e homologada pelo Mi
nistro de Estado.
§ 2.0 Independa das formalidades pre
vistas no parágrafo anterior a desvincu
lação de bens patrimoniais que, em vir
tude de Lei, plano ou programa, sejam
destinados à alienação."

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília (DF) 10 de julho de 1974; 153.°
da Independência e 86.0 da República.

MENSAGEM N." 42, DE 1975
DO PODER EXEOUTIVO

Excelelltissimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição, te
nho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de. Estado do Interior, o anexo pro
jeto de lei que "altera o § 1.0, do art. 22, da
Lei n.O 4.229, de .L> de junho de 1963, que
transformou o DNOCS em autarquia".

Brasília, em 27 de fevereiro de 1975. 
Ernesto Geisel.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 01133, D1!l
9 DE DEZEMBRO DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DO IN'TERIOR.

A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel
Dignissimo Presidente da República

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública,

Tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei que altera o § 1.°, do art. 22,

111 - EXPEDIENTE

OFíCIO
Do Sr. Líder da ARENA, nos seguintes ter

mos:

Oficio n. O 083/75

Brasília 7 de maio de 1975
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Célio Barja
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Na forma regimental, tenho a honra de

indicar a V. Ex.a o nome do Senhor Depu
tado Flávio oíovíne, para integrar como
suplente a Comissão de Agricultura e Po
litica aural, em substituição ao Senhor
Deputado Bias Fortes, que foi designado Se
cretário de Estado; ficando, em conseqüên
cia, desligado daquele órgão técnico.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex." protestos de elevado apreço e consi
deração. - José Bonifácio, Líder da ARENA.

O SR. JúLIO VIVEIROS, Suplente de Se
cretário, servindo como 1.o-Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

COl\mNICAçÕES

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.", nos termos do Regi

mento Interno, que me ausentarei do país
a partir do próximo dia 12.

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1975. ....:.
Dias Menezes.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.", para os devidos fins,

que me ausentarei do pais a partir do pró
ximo dia 12 do corrente mês.

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1975. 
Flávio Marcílio.

TELEGRAMA
ZCZC CTA 027/09
DE Foz do Iguaçu Pr Tel 22 27 01 1020
Demorado na procedência
Deputado Célio Borja DD Presidente Câ
mara Deputados
Brasília DF

Comunico vossêncía que nesta data me
ausento para Exterior Paraguai et Argenti
na pt Respeitosas saudações.
Deputado Mário Mondino.

PROJETO DE LEI
N.o 8-A, de 1975

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N.o 42/75
Altera o parágrafo 1.° do artigo 7.2 da

Lei n.O 4.229, de 1.° de junho de 1963,
que transformou o DNOCS em autar
quia; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constítucío
nalidade e boa técnica legislativa; e,
das Comissões de Economia, Indústria
e Comércio e do Polígono das Secas,
pela aprovação.

(PROJETO DE LEI N.o· B, DE 1975, A QUE
SE REFEREM OS PARECERES).
O Congresso Nacíonal decreta:

'Art. 1.0 O § 1.0, do art. 22, da Lei nú
mero 4.229, de 1.° de junho de 1963, man
dado acrescentar pela Lei n.O 6.084, de 10
de julho de 1974, passa a ter a seguinte re
dação:

"Art. 22. .. .
§ 1.0 O DNOCS poderá alienar bens
imóveis integrantes do seu patrimônio,
mediante proposta do Diretor-Geral,
aprovada pelo Conselho de Administra-

Espírito Santo
Henrique Pretti - ARENA.

Rio de Janeiro
Alberto Lavinas - j\IDB; Daso Coimbra

- ARENA; Francisco Studart - MDB; Hy
dekel Freitas -ARENA; JG de Araújo Jor
ge - MDB; José Maria de Carvalho 
MDB; Luiz Braz - ARENA; Lygia Lessa .
Bastos - ARENA; Osmar Leitão - ARE
NA; Peixoto Filho - MDB; Walter Silva
- MDB.

Minas Gerais
Fábio Fonseca - MDB; Ibrahim Abi

Ackel- ARENA; Jorge Vargas - ARENA;
Nogueira de Rezende - ARENA; Padre No
bre - MDB; Paulíno Cícero - ARENA.

São Paulo

Airton Soares - MDB; Antônio Morimo
to - ARENA; Auréllo Campos - MDB;
Francisco Amaral- MDB; Frederico Bran
dão - MDB' Freitas Nobre - MDB; Rober
to Carvalho MDB; Sylvio Venturolli 
ARENA.

Paraná

Adriano Valente - ARENA; Agostinho
Rodrigues - ARENA; Antônio Annibelli 
MDB; Expedito Zanotti - MDB; Gomes do
Amaral - MDB; Olivir Gabardo - MDR;
Sebastião Rodrigues Júnior - MDB.

Santa Catarina

Adhemar Ghisi - ARENA; Dib onerem
- ARENA; Ernesto de Marco - MDB; Jat
son Barreto - MDB; João Linhares 
ARENA; José Thflmé - MDB; Luiz Henri
que - MDB.

Rio Grande do Sul
, Alberto Hoffmal1n - ARENA; Aluizill Pa

raguassu - MDB; Amaury Müller - MDB;
Antônio Bresolin - MDB; Célio Marques
Fernandes - ARENA; Eloy Lenzi - MDR;
Lauro Leitão - ARENA; Mário Mondino 
ARENA; Nelson Marchezan - ARENA;
Odacir Klein - MDB; Vasco Amaro - ARE
NA.

Goiás

Adhemar Santílo - MDB; Genervino
Fonseca - MDR; Hélio Mauro - ARENA;
Iturival Nascimento - MDB; Juarez Ber
nardes - MDB.

Mato Grosso
Antônio Carlos - MDB; Benedito C.1.nel

las - ARENA; Gastão Müller - ARENA;
Nunes Rocha - ARENA; Walter de Castro
- MDB.

Amapá
Antônio Pontes - MDB.

O SR. PRESIl)ENTE (Céljo Dorja) - A
lista de presença acusa o comparecimento
de 118 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos

trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da
ata da sessão anterior.

II - O SR. PEIXOTO FILHO, servindo
como 2.0-Secretário, procede à leitura da
ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, assinada, '

O SR. PRESIDENTE (Célio Dorja) - Pas
sa-se à leitura do expediente.
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da Lei n.o 4.229, de l,O de junho de 1963,
mandado acrescentar pela Lei n,v 6.084, de
10 de julho de 1974.

O referido § 1.0 estabelece que o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) poderá alienar bens móveis ou
imóveis integrantes do seu patrimônio, me
diante proposta do Diretor-Geral, aprovada
pelo Conselho de Administração e homolo
gada pelo Ministro de Estado.

As alienações de bens móveis, com aquela
determinação legal, sofreram um sério en
trave, pois, processadas nas quatro Direto
rias Regionais, nos Distritos de Engenharia
Rural e na própria Administração Central,
envolvem um volume expressivo de proces
sos, exigindo pronta tramitação.

Todas as normas legais e regimentais, an
teriores à Lei n. o 6.084174, permitiam as
alienações dos bens móveis do DNOCS me
diante a autorização de baixa dos referidos
bens, no patrímõnío da autarquia, por meio
de despacho do Diretor-Geral, procedendo
se, em seguida, através de licitação ou lei
lão, de acordo com as normas administra
tivas pertinentes.

Tendo em conta os principias preconiza
dos pela Reforma Administrativa, especial
mente no que diz respeito à descentraliza
ção, aceitamos as ponderações do órgão
vinculado, no sentido da alteração do pre
citado § 1.0 , do art. 22, da Lei n.o 4.229/63,
suprimindo-se, por diploma de igual cate
goria, a expressão móveis do seu texto.

Essa a razão, Senhor Presidente, do in
cluso projeto de lei, que solicito seja en
caminhado, para deliberação, ao Congresso
Nacional.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência ex
pressões do meu mais profundo respeito. 
Maurício Rangel Reis.

PARECER DA COMISSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Através de Mensagem enviada a esta Ca
sa pelo Poder Executivo vem a esta Comis
são, para exame e parecer, o Projeto de
Lei n.O 8/75, alterando o § 1.0 do art. 22 da
Lei D.O 4.229, de 1 de junho de 1963, que
transformou o DNOCS em autarquia.

A proposição pretende tão-somente, reti
rar do texto legal a palavra móveis para
efeito de alienações que vierem a ser feitas
pela referida autarquia.

Segundo a Exposição de Motivos endere
çada ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República pelo ilustre Ministro do In
terior, Maurício Rangel Reis, anexada ao
presente Projeto de Lei, a alteração propos
ta se justifica plenamente, pois "as aliena
ções de bens móveis, com aquela determi
nação legal, sofreram um sério entrave,
pois, processadas nas quatro Diretorias Re
gionais, nos Distritos de Engenharia Rural
e na própria Administração Central, en
volvem um volume expressivo de processos,
exigindo pronta tramitação."

Ê o Relatório.

11 - Voto do Relator.

Examinando a proposição quanto a com
petência desta Comissão, verifiquei ser a
mesma constitucional e de boa técnica le
gislativa.

Opino, pois, pela sua aprovação, deixan
do o mérito ao exame das demais Comis
sões.

Este, o meu voto.

Sala das Comissões, em
José SaIly, Relator.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça em

reunião Plenária, realizada em 20-3-75,
opinou, unanimemente, pela constituciona
lidade e boa técnica legislativa do Projeto
n,o 8/75, nos termos do parecer do' Senhor
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Luiz Braz - Presidente, JosP Sally
- Relator, Alceu Collares, Altair Chagas,
Antônio Mariz, Arlindo Kunzler, Celso Bar
ros, Cleverson Teixeira, Djalma Bessa,
Erasmo Martins Pedro, Ernesto Valente,
Gomes da Silva, Jairo Magalhães, João Gil
berto, João Linhares, Joaquim Bevllacqua,
Lauro Leitão, Lidovino Fantor, Luiz Henri
que, Miro Teixeira, Ney Lopes, Nogueira da
Gama, Noide Oerqueíra, Norton Macedo,
Petrõnío Figueiredo, Rubem Dourado Se
bastião Rodrigues, Tarcísio Delgado e Theo
baldo Barbosa.

Sala da Comissão, em 20 de marco de
1975. - Luiz Braz, Presidente - ..José SaIly,
Relator.

PARECER DA COMISSAO
DE ECONOMIA, INDúSTRIA

E COMÉRCIO
I - Relatório

Originário de Mensagem do Poder Exe
cutivo, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro do Interior, com
parecer da Comissão de Constituicão e Jus
tiça favorável à sua constitucionalidade e
conformação à técnica legislativa, o Proje
to de Lei n.o 8/75 "altera o § 1.0 do artigo 22
da Lei n.O 4.229, de 1.0 de junho de 1963,
que transformou o DNOCS em autarquia".

Formalmente, a proposição consiste
Duma transposição da expressão "bens
imóveis". com o acréscimo da expressão "na
forma do Regimento".

O objetivo de tal transposição e desse
acréscimo é fazer com que a alienação de
bens móveis pertencentes à autarquia se
proceda sem a audiência do Conselho de
Administração, dispensando-se, igualmente
a homologação ministerial, para processar
se segundo normas regimentais. Essas duas
ex.gêncías permanecerão, no entanto, para
a alienação de bens imóveis.

Justificando a pretendida alteração, ale
ga o Senhor Ministro do Interior que, ten
do "em conta os principios preconizados
pela Reforma Administrativa, especialmen
te no que diz respeito à descentralização",
aceitou as ponderações do referido órgão,
no sentido da alteração daquele dispositivo,
tanto mais quanto a exigência legal vigen
te, de duas audiências superiores para uma
simples alienação de móvel, constitui-se
num sério entrave burocrático, pela cres
cente acumulação de processos.

É o relatório.
II - Voto do Relator.

As razões expendídas naquela justificacão
parecem-me dignas de acolhida. Trata"-se
de órgão vinculado ao Ministério do In
terior, que supervisiona quase duas dezenas
de entidades assemelhadas. Possuindo o
DNOCS quatro Diretorias Regionais, pode
se avaliar quantas alienações mobiliárias
devam chegar. anualmente. à homologacão
do Ministro de Estado, contrariando o prin
cipio da economia administrativa tal exu
berância burocrática.

Em conseqüência, opino pela aprovação
do Projeto.

Sala das comíssões, em de abril de
19"15. - Cal'los Wilson.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão de '\:conomia, Indústria e Co

mércio, em reunião ordinária realizada em

16 de abril de 1975, aprovou, por unanimi
dade, ? Parecer d? Relator, Deputado Car
los WIlson, Favoravel ao Projeto n. O 8/75,
qu~ "altera o parágrafo 1.° do artigo 22 da
LeI n.v 4.229, de 1.0 de junho de 1963, que
transformou o DNOCS em autarquia".

Compareceram os Senhores Deputados:
Aldo Fagundes, Presidente; Santilli Sobri
nho, Vice-Presidente da Turma "A"· José
Haddad, Vice-Presidente da Turma' "B'"
Carlos Wilson, Vieira Lima João Arruda:
Amaral Furlan, João Clim~co, GenervinC:
Fonseca, Amaral Netto, Viana Neto, Angeli
n~ Rosa, Harry Saue!, Fernando Gama, Ruy
Codo, Hugo Napoleão, rgo Losso , Antônio
Carlos, Augusto Trein, Fernando Gonçalves
José Thomé, Moreira Franco, Maréondes
Gadelha, Rubem Medina e Cunha Bueno.

Sala da Comissão, em 16 de abril de 1975.
- Aldo Fagundes, Presidente - Carlos
Wilson, Relator.

PARECER DA COMISSAO
DO POLíGONO DAS SECAS

I - Relatório
Através da Mensagem n.O 42/75, submete

o Pode~' Executivo à apreciação do Congres
so Naeíonal, o projeto de lei, ora em exame
nesta Comissão, que altera a redacão do
§ 1.° do art. 22 da Lei n.o 4.229, de 'Lo de
junho de 1963, parágrafo esse que foi in
troduzido pela Lei n. 6.084, de 1.0 de julho
de ~974. Pretende a proposição que a alie
naçao de bens móveis do DNOCS seja feita
l!-a J'orma prevista no Regimento daquele
orgao, sem as formalidades exigidas para
a d!J bens móveis, quais sejam a da apro
vaçao pelo Conselho de Administracão e
respectiva homologação pelo Ministro do
Interior da proposta de alíenacão originá
ria do Diretor-Geral daquela aútarquia.

2. O projeto foi anteriormente distri
buído às doutas Comissões de Constituicão
e Justiça e de Economia, Indústria e 60
mércío, onde recebeu pareceres favoráveis
à sua aprovação, cabendo a este colegiado
pronunciar-se também sobre a matéria.

3. Na Exposição de Motivos que acom
panha a Mensagem, o Ex.m o Sr. Ministro de
Estado do Interior salienta, referindo-se ao
§ 1.0 do citado art. 22, introduzido pela
Lei n. O 6.084/74:

"As alienações de bens móveis, com
aquela determinação legal, sofreram
um sério entrave, pois, processadas nas
quatro Diretorias Regionais, nos Distri
tos de Engenharia Rural e na própria
Administração Central, envolvem um
volume expressivo de processos, exigin
do pronta tramitação."

E, em outro trecho, esclarece:
"Todas as normas legais e regimentais,
anteriormente à Lei n.O 6.084/74. per
mitiam as alienações dos bens móveis
do DNOCS mediante a autorização de
baixa dos referidos bens, no patrimô
nio da autarquia, por meio de despa
cho do Diretor-Geral, procedendo-se,
em seguida, através de licitacão ou lei
lão, de acordo com as normas !l!t1minis
tratívas pertinentes."

4. Do estudo da matéria, parece-nos,
assiste razão àquele órgão ao pretender a
simplificação do processo de alienação de
bens móveis, até mesmo em atendimento
ao espírito da Reforma Admínístratíva que,
entre outras providências dinamizadoras
da Administração Pública, previu a da des
centralização administrativa.

5. Ademais, sob o ponto de vista desta
Comissão, não vemos óbíces à aprovacão
do projeto, razão por que não lhe podemos
negar nosso apoiamento.
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n - Voto do Relator
Em face das considerações expendidas

neste parecer, opinamos favoravelmente à
aprovação do projeto de Lei n.O 8, de 1975,
originário do Poder Executivo.

Sala da Comissão, em ... de abril de
1975. - Ernesto Valente, Relator.

IH _ Parecer da Comissão

A Comissão do Polígono das Secas, em
reunião ordinária de 8 de maio de 1975,
aprovou por unanimidade, o parecer do
Relator,' Deputado Ernesto Valente, favorá
vel ao Projeto n.O 8/75.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Geraldo Guedes, Dymo Pires, CeLso
Barros Ernesto Valente, Manoel de Almei
da, Vi~:JÍcius Cansanção, Januárlo Feitosa,
José Alves e Jarbas Vasconcelos.

Sala da Comissão, em 8 de maio de 1975.
_ Geraldo Guedes, Presidente - Ernesto
Valente, Relator.

PROJETO DE LEI
N." 168-A, de 1975

(Do Sr. Eurico Ribeiro)
Reduz os prazos de prescrição para

os criminosos primários e de bons
antecedentes; tendo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, iuridicidade e, no
mérito, pela aprovação.

(PROJETO DE LEI N.o 168, DE 1975, TENDO
ANEXADO O DE N.o 169/75, A QUE SE
REFERE O PARECER.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Se o criminoso é primário e de

bons antecedentes, os prazos de prescrição
da ação penal e da execução da pena são
reduzidos de um terço, não podendo ser
inferiores a um ano.

§ 1.0 O disposto neste artigo não se aplí
ea aos crimes contra a segurança nacional.

§ 2.0 A redução de que trata este artigo
não se aplica se o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um ou maior de
setenta anos.

Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1975. 
Eurico Ribeiro, Deputado Federal.

Justificação
Estamos reapresentado o Projeto de Lei

n. o 2 AO!, de 1974 que. "~eduz os prasos de
prescríçáo para os erimmosos primários e
de bons antecedentes", de autoria do Ilustre
Deputado Djalma Marinho.

Faço-o não só por concordar com o inteiro
teor da proposição, adotando igualmente a
brilhante justificação que fez, mas como
uma homenagem ao Jurista rio-grandense
do norte que honrou esta Casa com o seu
notável saber, ao longo de muitos anos de
profícua vida parlamentar.

"1. O projeto visa introduzir em nossa
legislação medida de grande significado, do
ponto 'de vista da moderna. política Crimi
nal, que tem como um dos seus principias
básicos favorecer o réu primário e de bons
antecedentes, afastando-o da prisão, no
mesmo passo em que se dirige contra os de
linqüentes perigosos e habituais com medi
das de segurança e outras sanções rigorosas.

2. São bem conhecidas as deficiências
do sistema penitenciário, com a crise da
prisão, denunciada por todos os especialistas
como ambiente corruptor, que deforma a

personalidade do encarcerado, tornando ilu
sório qualquer propósito de ressocíalísação,
Isso se aplica inclusive aOB países onde exis
tem reconhecidamente os melhores sistemas
penítenctáríos, como a Suécia e a Holanda,
que continuam a manter elevado percentual
de reincidência de ex-detentos. Como nota
David Abrahamsen, professor da Universi
dade de Colúmbia, calculou-se nos Estados
Unidos, que 60 a 80% da população carce
rária é constituída de pessoas que já esti
veram encarceradas uma ou mais vezes (J.
B. Waite, The preventton of repeated Crime,
1943, p. 2). Outro grande criminólogo,
Throsten Sellin (The Criminallty of Youth,
1940, p, 23), estimou em 50,5% o índíce de
reincidência entre os encarcerados.

Poderíamos invocar o pronunciamento de
vários estudiosos, para ilustrar o desalento
com que é hoje encarada a pena prívatíva
da liberdade.

J. P. oonrada (Oorreetíons and Simple
.Justice, Journal of Criminal Law, Crimino
logy and Po. Sc.; 1973, vol. 64 n.o 2, P. 208),
por exemplo, afirma: "A reabilitação, con
quanto ainda reconhecida como fim meri
tório, não mais parece ao observador em
pírico como possibilidade prática dentro da
estrutura correncíal".

C. D'Amelio (L'ambiente earcerarío e sua
rncídenza sulla personalità deI detenuto,
Rassegna di studi Penitenziari, 1973, vol. 23,
n.o 1, p. 3) demonstrando a anormalidade
da vida carcerária, afirma que o ajuste a
esse ambiente significa destruição do in
terno. Baumann (Les Problêmes aetuels
posés par la réforme penitenciaire de 1973
en Repubííque Féderale d' AlIemagne, Revue
de Sc. orím. Droit Penal Oomparé, 1974,
n.v 1, p. 32) revela que, mesmo entre os
mais conservadores, terminou por difundir
se a convicção de que a educação com pri
vação total da liberdade jamais pode ser a
reeducação que se deseja para a vida em
liberdade. E isso porque a situação das pri
sões conduz o preso a uma regressão psico
lógica frequentemente irremediável (Simone
Buffard, Le Froid pénitenciaire. L'impossi
ble rêforme des prisons, 1973 p. 49).

3. No Brasil, a crise do sistema peniten
ciário e suas insuficiências têm sido preo
cupação constante do governo. O quadro
geral é o de Prisões Superlotadas, onde pre
domina a ociosidade, a promiscuidade, o
homossexualismo, num ambiente profunda
mente nocivo. Em relatório apresentado
pelo eminente Ministro Alfredo Buzaid, ao
então Presidente da República, em setembro
de 1972, a situação penitenciária era consi
derada "calamitosa" em quase todo o Pais,
sendo em alguns Estados, "degradante".

Revelando as mesmas preocupações de
Sl"U antecessor, o Ministro Armando Falcão
instituiu, em agosto último, um grupo de
trabalho para estudar e propor a reforma
do sistema penitenciário do pais.

J!: certo, no entanto, que não se alcançará
a solução do problema construindo novas
prisões e reformando as existentes em São
Paulo, onde o sistema penitenciário apre
senta 7.000 vagas (que atualmente abrigam
12.000 presos), há, segundo o presidente do
Conselho Penitenciário Federal, Dr. :"osé
Júlio Guimarães Lima, 50.000 mandados de
prisão por cumprir (Jornal do Brasí],
17-3-73). No Rio de Janeiro, a mesma auto
ridade estima em 30.000 o número de man
dados existentes (Jornal do Brasil, 18-7-73),
mas o juiz da Vara das Execuções, nr, Fran
cisco Horta, recentemente, admitiu a exis
tência de 70.000 (Jornal do Brasil, 2-5-74),
sendo de considerar que existem no Rio de
Janeiro, nos vários estabelecimentos penais,
apenas 6.500 vagas.

Alípio Silveira (Teoria e Prática da Prisão
Albergue, 1973, p. 133), partindo de dados
extremamente favoráveis, afirma que, ape
nas para atender a 17.000 condenados, se
riam necessários 38 estabelecimentos iguais
à Penitenciária de Avaré, cujo custo total
estimava em Cr$ 604 milhões. As despesas
de manutenção de tais prisões estariam em
torno de Cr$ 4.8 milhões mensais.

4. Esse quadro geral levou os estudiosos a
buscarem alternativas para a pena de pri
são, muitas das quais estão incorporadas ao
novo Código Penal Brasileiro.

Por outro lado, torna-se imprescindível
diminuir a população carcerária, reservando
a prisão, como ultimo ratio do sistema, para
os delinqüentes perigosos e reincidentes,
insuscetíveis de tratamento em meio aberto.
Nesse sentido, desenvolve-se toda a filosofia
do Projeto Alternativo de Código Penal feito
na Alemanha (Olaus Roxin, Nuevas Cor
rtentes de Politica Criminal en la República
Federal AIemana, Nuevo Pensamento Penal,
n.o 3, p. 392). G.F. Denton e J. M. Pettibone
(how to reduce neeãless Ineareeratíonz,
International Joumal of Offender Therapy
and Comp. Criminology, 1973, vol, 17 n.o 2,
p. 138), afirmam que pesquisas feitas nos
Estados Unidos revelam que 50% dos con
denados naquele pais estão presos desneces
sariamente.

Na reforma penal realizada da Inglaterra,
em 1972 (Criminal Justice Act), teve por
escopo, sem dúvida, a redução do número de
encarcerados (ef. W. H. Pearce, AIternatives
to prãson, Excerpta Criminologica, vol, 14,
n. O 3, p. 381, maio-junho de 1974). A prisão
deve ter apenas caráter residual dentro do
sistema (Jean-Mare Varaut, La prison, pour
quoí faire?, 1972, p. 262). Um estudo prepa
rado em data recente pelo Secretariado da
ONU (The Standard Minimum Rules for tbe
treament of prísíoners in the light of re
eent developments in the eorrectional field)
assinala o paradoxo que representa a inver
são de grandes somas, por parte de países
pobres, na construção de estabelecimentos
penais fechados, de maior segurança, quan
do nos países que possuem maiores recursos
esse sistema vem sendo abandonado.

No I Congresso do Ministério Público de
São Paulo, realizado em dezembro de 1971,
foram aprovadas conclusões no mesmo sen
tido das que aqui vimos assinalando como
representativas de uma Política Criminal
moderna, notadamente as relativas às pe
nas de prisão (Estado de São Paulo, 9-1-72) .

5. O Projeto apresentado, sem tocar em
outros pontos do sistema, que estão discipli
nados no novo Código Penal, e que podem
ser sensivelmente aperfeiçoados, põe-se na
linha da moderna evolução penalógica. Por
isso mesmo ele pode entrar em vigor ime
diatamente, tendo logo impacto considerá
vel sobre a situação que acima deixamos
analisada.

Trata-se de diminuir o lapso de tempo
previsto para a prescrição, quando o crímí
noso seja primário e de bons antecedentes.

Cumpre observar que a lei penal brasí
leira prevê prazos excessivamente longos
para a prescrtção, prazos que são os mes
mos, quer se trate de prescrição da ação
(prescrição da execução da pena). Isso pode
ver-se comparando as suas disposições sobrá
o assunto com a de outros diplomas estran
geiros de data mais recente, como, ;;lor
exemplo, o CP Argentino (cujas regras nesta
matéria foram modificadas recentemente):
a prescrição da ação se dá com o decurso
do prazo igual ao máximo da pena comi
nada e da pena, em tempo igual ao da
condenação (art. 62).

Assim também o projeto de Código Penal
Tipo para a América Latina. A prescrição da
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ação ocorre em tempo igual ao máximo da
pena, sendo no mínimo de um ano e no
máximo de quinze (art. 102). A prescrição
da pena, segundo este projeto, se verifica
em tempo igual ao da pena imposta mais
um terço, sendo no mínimo de cinco e má
ximo de 25 anos (art. 108). No mesmo sen
tido, o recentíssímo projeto de Dódigo Pe
nal colombiano, que prevê a prescrição em
tempo igual ao máximo da pena cominada
ou imposta (arts. 105 e 110).

Em nosso direito já vigora a regra se
gundo a qual os prazos de prescrição são
reduzidos de metade se o criminoso era, ao
tempo do crime, menor de 21 anos ou maior
de 70 (art. 115). Desenvolvendo a mesma
idéia, o projeto concede a redução de um
terço, se o agente é primário e de bons ante
cedentes, ressalvando que fica mantido o
prazo mínimo de um ano previsto em nossa
legislação. Ressalva também o projeto que
essa nova redução não se aplica aos menores
de 21 anos' e aos maiores de 70, que não
podem ser duplamente beneficiados. Exclui,
igualmente, o projeto, do benefício, os cri
mes contra a segurança nacional, que são
regidos por lei especial e estão fora do sis
tema comum de nossa lei penal.

O sistema de nossa lei exclui a possibi
lidade de que venham a ser beneficiados
deliqúentes perigosos e mesmo simples re
incidentes, pois os prazos prescricionais se
interrompem pela reincidência (art. 117, VI,
CP). ass) Djalma Marinho."

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1975. 
Euríeo Bibeiro, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

TíTULO VIII
Da Extinção da Punibilidade

Art. 108. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

II ~ pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não

mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou pe

rempção;
V - pela renúncia do direito de queixa

ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação
privada;

VI - pela reabilitação;
VII - pela retratação do agente, nos Ca

sos em que a lei a admite;
VIII - pelo casamento do agente com a

ofendida, nos crimes contra os costumes, de
finidos nos capítulos I, II e III do Título VI
da Parte Especial;

IX - pelo ressarcimento do dano, no pe
culato culposo.

Parágrafo único. A extinção da punibi
lidade de crime que é pressuposto elemento
constitutivo ou circunstância agravante de
outro, não se estende a este. Nos crimes co
nexos a extinção da punibilidade de um de
les não impede, quanto aos outros, a agrava
ção da pena resultante da conexão.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar
em julgado a sentença final, salvo o dis
posto no parágrafo único do art. 110, re
gula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando
se:

I - em 20 anos, se o máximo da pena é
superior a 12;

II - em 16 anos, se o máximo da pena é
superior a oito anos e não exceda a 12;

UI - em 12 anos se o máximo ela pena é
superior a quatro anos e não exceda a oito;

IV - em 8 anos, se o máximo da pena
é superior a dois anos e não excede a qua
tro;

V -- em 4 anos, se o máximo da pe
na é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;

VI - em 2 anos, se o máximo da pena
é inferior a um ano.

Art. 110. A prescrição, depois de transi
tar em julgado a sentença condenatória, re
gula-se pela pena imposta e verifica-se nos
prazos fixados no artigo anterior, os quais
se aumentam de um terço, se o condenado
é reincidente.

Parágrafo único. A prescrição, depois de
sentença condenatória de que somente o réu
tenha recorrido, regula-se também pela pe
na Imposta e verifica-se nos mesmos pra
zos.

Art. 111. A prescrição, antes de transitar
em julgado a sentença final, começa a cor
rer:

a) no dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa do dia em que ces

SQu a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes ou continua

dos, do dia em que cessou a permanência
ou a continuação;

d) nos de bigamia e nos de falsificacão
ou alteração de assentamos do Registro Ci
vil. da data em que o fato se tornou conhc
cido.

Art. 112. No caso do art. 110, a prescri
ção começa a correr:

a) no dia em que passa em julgado a
sentença condenatória ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livra
mento condicional;

b) no dia em que se interrompe a exe
cução, salvo quando o tempo da interrup
ção deva computar-se da pena.

Art. 113. No caso evadir-se o condenado
ou de revogar-se o livramento condicional,
a prescrição é regulada pelo tempo que res
ta da pena.

Art. 114. A prescrição opera-se, em dois
anos, quando a pena de' multa foi a única
imposta ou é a que ainda não foi cumprida.

Art. 115. São reduzidos de metade os
prazos da prescrição, quando o criminoso
era, ao tempo do crime, menor de 31 ou
maior de 70 anos.

Art. 116. Antes de passar em julgado a
sentença final, a prescrição não corre:

I - enquanto não resolvida, em outro
processo, questão de que dependa o reco
nhecimento da existência do crime;

II - enquanto o agente cumpre pena no
estrangeiro.

Parágrafo único. Depois de passada em
julgado a sentença condenatória, a prescri
ção não corre durante o tempo em que o
condenado está preso por outro motivo.

Art. 117. O curso da prescrição interrom
pe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da
queixa;

II - pela pronúncia;
lU - pela decisão confirmatória da pro

núncia;
IV - pela sentença condenatória recor

rível;

v - pelo início ou continuação do cumpri
mento da pena;

VI - pela reincidência.
§ 1.0 Salvo o caso do n.? VI, a interrup

ção da prescrição produz efeito relativa
mente a todos os autores do crime. Nos cri
mes conexos, que sejam objeto do mesmo
processo, estende-se aos demais a ínterrup
çâo relativa a qualquer deles.

§ 2.0 Interrompida a prescrição, salvo à
hipótese do n.e V, todo o prazo começa a
correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 118. As penas mais leves prescre
vem com as penas mais graves.

Parágrafo único. É imprescindível a pe
na acessória imposta na sentença ou resul
tante da condenação.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados

Nos termos do art. 125, § 5.° do Regi
mento Interno, requeiro se digne V. Ex.a

mandar anexar ao projeto de Lei número
168/75 o Projeto de Lei n.> 169175. porquan
to sãó idênticos os seus textos e as suas
justificações.

Ambos os projetos de lei reapresentam o
Projeto de Lei n. O 2.401/74. de autoria do
então Deputado Djalma Marinho, arquiva
do por força do art. 117 do Regimento In
terno, por ter sido apresentado ao findar-se
a legislatura passada.

OS referidos projetos de lei já foram
apreciados pela douta Comissão de Cons
tituição e Justiça, em reunião de 29 de
abril último.

Nestes termos.
P. Deferimento.
Em 7 de maio de 1975. - Eurico Ribeiro.

PROJETO DE LEI
N.o 169, de 1975

(Do Sr. Miro Teixeira)
ANEXADO AO DE N.o 168175

Reduz os prazos de prescrição para os
criminosos primários e de bons anteee
dentes.

cA Comissão de constítutcão e Jus-
tíça.) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Se o criminoso é primário e de

bons antecedentes. os prazos de prescrição
da ação penal e da execução da pena são
reduzidos de um terço, não podendo ser in
feriores a um ano.

§ 1.° O disposto neste artigo não se apli
ca aos crimes contra a segurança nacional.

§ 2.° A redução de que trata este artigo
não se aplica se o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um ou maior de
setenta anos.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Justificação

No ano de 1974, o então Deputado Dialma
Marinho apreeentou o projeto em tela que,
cem O encerramento da legislatura, foi ar
quivado.

Valho-me da reapresentação do Projeto,
para que a idéia não fique prejudicada, já
que se torna cada vez mais necessário o
afastamento dos criminosos primários e de
bons antecedentes das prisões.

Transcrevo, na íntegra a justificação do
Sr. Djalma Marinho:

"O projeto visa a introduzir em nossa le
gislação medida de grande significado. do
ponto de vista da moderna Política cnmí-
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nal que tem, como um dos seus princípios
básicos favorecer o réu primário e de bons
antecedentes, afastando-o da prisão, no
mesmo passo em que se dirige contra os de
hnqüentes perigosos e habituais, com me
drdas de segurança e outras sanções rigoro
sas.

2. São bem conhecidas as deficiências do
sistema penitenciário, com a crise da pri
são, denunciada por todos os especialistas
como ambiente eorruptor, que deforma a
personaüdade do encarcerado, tornando ilu
sório qualquer propósito de ressocíaüaação.
If!SO se aplica inclusive aos países onde exís
tem reconhecidamente os melhores siste
mas penitenciários, como a Suécia e a Ho
landa, que continuam a manter elevado
percentual de reincidência de ex-detentos.
Como nota David Abrahamsen, professor da
Universidade de Colúmbíu, calculou-se nos
Estados Unidos, que 60 a 80% da popula
çao carcerária é constituída de pessoas que
ja estiveram encarceradas uma ou mais ve
zes J.8. Waite, (The Preventions of Repe
ated Crime, 1943, p. 2). Outro grande cri
minólogo, Thorsten Sellin (:r'he Criminality
or Youth, 1940, p. 23), estimou em 50,5%
o índice de reincidência entre os encarce
rados.

Poderíamos invocar o pronunciamento de
vários estudiosos, para ilustrar o desalento
com que é hoje encarada a pena privativa
da liberdade.

J.P. Conrada (Corrections and Simple Jus
tice, J"ournal of Criminal Law, Criminology
and PoI. Sc.; 1973, vol. 64 n.o 2, p. 208),
por exemplo, afirma: "A reabilitação, con
quanto ainda reconhecida como fim meri
tório não mais parece ao observador em
pírico como possibilidade prática dentro da
estrutura correcional".

C.D'Amelio (L'ambiente carcerario e sua
incidenza sulla personalità del detenuto,
1i'assegna di Studi Penltenziari, 1973, vol, 23,
n.? 1, p. 3) demonstrando a anormalidade
da vida carcerária, afirma que o ajuste a
esse ambiente significa destruição do in
terno. Baumann (Les Problêmes actuels po
ses par la réfrome penitenciaire de 1973 en
Republique Féderale d'Allemangne, "Revue
oe Se. Crim. Droit Compare", 1974, n.O 1, p.
32) revela que, mesmo entre os mais eonser
vadores, terminou por difundir-se a eon
vcção de que a educação com privação to
tal da liberdade jamais pode ser a reedu
cação que se deseja para a vida em liberda
de. E isso por que a situaçã9 da~ pr~s~es
conduz o preso a uma regressao psícológica
freqüentemente irremediável (Simone Buf
fard, Le Froid Péní'í.eneíaire. L'ímpossíble
réforme des príson, 1973, p. 49).

3. No Brasil, a crise do sistema peniten
ciário e sua insuficiência tem sido preo
cupação constante do governo, o quadro
geral é o de prisões superlotadas. onde
predomina a ociosidade, a promiscuidade. o
homossexualismo, num ambiente profunda
mente nocivo. "'1:m relatório apresentado
pelo eminente Ministro Alfredo Buzaid, ao
então Presidente da República, em setembro
de 1972, a situação penitenciária era con
siderada "calamitosa" em quase todo o País,
sendo em alguns Estados, "degradante",

Revelando as mesmas preocupações de seu
antecessor, o ilustre Ministro Armando Fal
cão instituiu, em agosto último, um grupo
de trabalho para estudar e propor a refor
ma do sistema penitenciário do País.

É certo, no entanto, que não se alcançará
a solução do problema construindo novas
prisões e reformando as existentes. Em São
Paulo, onde o sistema penitenciário apre
senta 7.000 vagas (que atualmente abrigam
1~ .000 presos), há, segundo o presidente do
Conselho Penitenciário Federal, Dr, Júlio
Guimarães Lima, 50.000 mandados de prí-

são por cumprir (Jornal do Brasil, 17-3-73).
No Rio de Janeiro, a mesma autoridade es
tima em 30.000 o número de mandados exis
tentes (Jornal do Brasil, 18-3-73), mas o
juiz da Vara de Execuções, Dr. Francisco
Horta, recentemente, admitiu a existência
de 70.000 (Jornal do Brasil, 2-5-74), sendo
de considerar que existem no Rio de Ja
neiro, nos vários estabelecimentos penais,
apenas 6.500 vagas.

Alípío Silveira (Teoria e Prática da Pri
são Albergue, 1973, p. 133), partindo de da
dos extremamente favoráveis, afirma que,
apenas para atender a 17.000 condenados,
seriam necessários 38 estabelecimentos
iguais à Penitenciária de Avaré, cujo custo
total estimava em Cr$ 604 milhões. As des
pesas de manutenção de tais prisões esta
riam e.n torno de Cr$ 4.8 milhões mensais.

4. Esse quadro geral levou os estudiosos
a buscarem alternativas para a pena de
prisão, muitas das quais estão incorpora
das ao novo Código Penal Brasileiro,

Por outro lado torna-se imprescindível
diminuir a população carcerária, reservan
do a prisão, como último ratio do sistema,
para os delínqúentes perigosos e reinciden
tes, insuscetíveis de tratamento em meio
aberto. Nesse sentido, desenvolve-se toda a
filosofia do Projeto Alternativo de Código
Penal feito na Alemanha (Claus Roxin,
Nuevas Corrientes de Política Criminal en
la Republica Federal Alemana, "Nuevo
Pensamento Penal", n. o 3, p. 392). GF Oen
ton e J. M. Pettíbone (how to reduce need
less tncarceratíon? "International Journal
of Offender Therapy and Oomp. Orímíno
Iogy", 1973, vol. n.v 2, p. 138), afirmam que
pesquisas feitas nos Estados Unidos reve
lam que 50% dos condenados naquele país
estão presos desnecessariamente.

Na reforma penal realizada na Inglater
ra, em 11.172 (Crl-nínal Justice Act), teve
por escopo, sem dúvida, a redução do nú

mero de encarcerados Ccf. W. H. Pearce,
Alternative to prison, "Excerpta Crimino
logíca". vol. 14, n.? 3, p. 381, maio-junho
de 1974). A prisão deve ter apenas caráter
residual dentro do sistema CJean-Marc Va
raut, La Prtsion, pour quoí faire? 1972,
p. 262), Um estudo preparado em data
recente pelo SecretarIado da ONU (The
Bandard Minimum Rules for the trea
ment oi prísíoners in the light ou re
cent developments in the correctional
fiel) assinala o paradoxo que repre
senta a inversão de grandes somas. por
parte de países pobres, na construção
de et.tabelecímentos penais fechados, de
maior segurança. quando nos paíser que
possuem maíores recursos esse sístema vem
sendo abandonado.

No I Congresso do Ministério Público de
São Paulo, realizado em dezembro de 1971,
foram aprovadas conclusões no mesmo sen
tido das que aqui vimos assinalando como
representativas de uma Política Criminal
moderna, notadamente as relativas às pe
nas de prisão (Estado de São Paulo, 9 de
janeiro de 1972).

5, C Projeto apresentado, sem tocar em
outros pontos do sistema, que estão disci
plinados no novo Código Penal, e que podem
ser sensivelmente aperfeiçoados, põe-se na
Imha da moderna evolução oenalógíca, Por
isso mesmo elf' pode entrar em vigor ime
diatamente, tendo logo impacto considerá
vel sobre a situação que acima deixamos
analisada.

Trata-se de diminuir o lapso de tempo
previsto para a prescrição. quando o cri
minoso seja )rimário e de bons antece
dentes.

Cumpre observar que a lei penal brasí
leíra prevê prazos excessivamente longos

para a prescrição, prazos que são os mes
mos, quer se trate de prescrição da ação
(prescrição da execução da pena). ~so pode
ver-se comparando as suas disposições so
bre o assunto com a de outros diplomas
estrangeiros de data mais recente, como,
por exemplo o CP argentino (cujas regras
nesta matéria foram modificadas recente.
mente); a prescrição da ação se dá com o
decurso do prazo igual ao máximo da pe-ra
cominada e a da pena, em tempo igual ao
da condenação (art. 62).

Assim também o projeto de Oódígo Penal
Tipo para a América Latina. A prescrição
da ação ocorre em tempo igual ao máximo
da pena, sendo, no mínimo, de um ano, e,
no máximo, de quinze (art. 102). A pres
crição da pena, segundo este projeto. se ve
rifica em tempo igual ao da pena imposta
mais um terço, sendo, no mínimo de cinco
e, no máximo de 25 anos (art. 108). No
mesmo sentido, o recentíssímo projeto Je
Código Penal Colombiano, que prevê a pres
crição em tempo igual ao máximo da pena
cominada ou imposta. (arts. 105 e 110).

Em nosso Direito já vigora a regra segun
do a qual os prazos de prescrição são reduzi
dos de metade se o criminoso era, ao tem
po do crime, menor de 21 anos ou ma.or
de 70 Cart. 115). Desenvolvendo a mesma.
idéia, o projeto concede a redução dc um
terço, se o agente é primário e de bons
antecedentes, ressalvando que fica manti
do o prazo mínimo de um ano previsto em
nossa legislação. Ressalva também o pro
jeto que essa nova redução não se aplica
aos menores de 21 anal' e aos maiores de
70, que não podem ser duplamente bene
ficiados. Exclui, igualmente, o projeto, do
benerícío, os crimes contra a segurança na
cional, que são regidos por lei especíal e
estão fora do sistema comum de nossa lei
penal.

O sistema de nossa lei, exclui a possibi
lidade de que venham a ser beneficiados
delinqüentes peri,5osos e mesmo simples
reincidentes, país os prazos prescricionais
se interrompem pela reincidência (art. 117,
VI CP)."

Sala das Sessões, 3 de abril de 1975. - Miro
Teixeira.

LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇlíO DAS COMISSõES

PERMANENTES

DECRETO-LEI N.O 2.848,
DE 7 DF} DEZEMBRO DE 1940

Código Fenal

TíTULO VT!I
Da Extinção da Punihiliclade

Art. 108, Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II - pela anistia, graça ou indulto;
In - pela retroatividade de lei que não

mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou pe
rempção;

V - pela renúncia do direito de queixa
ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação
privada;

VI - pela reabilitação;

VII - pela retratação do agente, nos ca
sos em que a lei a admite;

VIII - pelo casamento do agente com a
ofendida, nos crimes contra os costumes,
definidos nos eaps, l, II e lU do Título VI
da Parte Especial;

IX - pelo ressarcimento do' dano, no
peculato culposo.
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Parágrafo único. A extinção da punibi
lidade de crime que é pressuposto elemento
constitutivo ou círcunctãncía agravante de
outro, não se estende a. este. Nos crimes
conexos a extinção da punibilidade de um
deles não impede, quanto aos outros, a
agravação da pena resultante da conexão.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar
em julgado a sentença final, salvo o dis
posto na parágrafo único do art. 110, re
gula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade comí.iada ao crime, verificando
se:

I - em 20 anos, se o máximo da pena é
superior a 12;

II - em 16 anos, se o máximo da pena
é superior a oito anos e não exceda a 12;

lU - em 12 anos se o máximo da pena
e superior a quatro anos e não excede a
oito;

IV - em 8 anos, se o máximo da pena
é superior a 2 anos e não excede a 4;

V - em quatro anos, se o máximo da
pena é igual :; um ano ou, sendo superior,
não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máxime da pena
é inferior a um ano.

Art. 110. A prescrição, depois de transi
tar em julgado a sentença condenatória,
regula-se pela pena imposta e verifica-se
nos prazos fixados no artigo anterior, os
quais se aumentam de um terço, se o con
denado é reincidente.

Parágrafo único. A prescrição, depois de
sentença condenatória de que somente o
reu cenha recorrido, regula-se também pela
pena imposta e verifica-se nos mesmos pra
zos. (49)

Art. 111. A prescrição, antes de transi
tar em julgado a sentença final, começa a
correr:

a) do dia em que o crime se consumou;

b) no caso de tentativa do dia em que
cessou a atividade criminosa;

c) nos crime; permanentes eu continua
dos, do dia em que cessou a permanência
ou a continuação;

d) nos de bigamia e nos de falsificação
ou alteração de assentamento do Registro
Civil, da data em que o fato se tornou co
nhecido.

Art. 112. No caso do art. 110, a prescri
ção começa a correr:

a) do dia em que passa em julgado a
sentença condenatória ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livra
mento condicional;

b) do dia em que se interrompe a exe
cuçáo, salvo quando o tempo da interrup
ção deva computar-se da pena.

Art. 113. No caso de evadir-se o conde
nado ou de revogar-se o livramento condi
cional, a prescrição é regulada pelo tempo
que resta da pena.

Art. 114. A prescrição opera-se, em dois
.anos. quando a ',ena de multa foi a única
[mposta ou é a que ainda não foi cumprida.

Art. 115. são reduzidos de metade os
prazos da ,;>rescrição, quando o criminoso
era, ao tempo do crime, menor de 21 ou
maior de 70 anos.

Art. 116. Antes de passar em julgado a
sentença final, a prescrição não corre:

I - pnquanto não resolvida, em outro
processo, questão do: que dependa o reco
nhecimento da existência do crime;
I

(49) Vide art. "36 do Cód. de Proe, Penal.
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II - enquanto o agente cumpre pena no
estrangeiro.

Parágrafo único. Depois de passada em
julgado a sentença condenatória, a prescri
ção não corre durante o tempo em que o
condenado esta preso por outro motivo.

Art. 117. O curso da prescrição inter
rompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da
queixa;

II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pro

núncia;
IV - pela sentença condenatória recor

rível;
V - pelo início ou continuação do cum

primento da pena;
VI - pela reincidência.

§ 1.0 Salvo o case do n.> VI, a interrup
ção da prescrição produz efeito relativa
mente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mes
mo processo, estende-se aos demais a in
terrupção relativa a qualquer deles.

§ 2.0 Interrompida a prescrição, salvo a
hipótese do n.O V, todo o prazo começa a
correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 118. As penas mais leves prescrevem
com as penas mais graves.

Parágrafo único. É imprescindível a pe
na acessória imposta na sentença ou resul
tante da condenação.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Os ilustres Deputados Eurico Ribeiro e
Miro Teixeira, revelando acurada sensibi
lidade para os projetos que importam no
aprimoramento do nosso ordenamento jurí
dico, tiveram, no mesmo dia, a feliz ini
ciativa de reapresentar o Projeto n. o 2.401,
de 1974, de autoria do então Deputado Djal
ma Marinho, arquivado na legislatura pas
sada, porque apresentado nos últimos dias
do seu transcurso, por força do art. 117 do
Regimento Interno.

Os projetos em referência tomaram os
nOs 168 e 169 de 1975, idênticos nos seus
textos e justificações, o que impõe a anexa
ção do segundo ao primeiro, na forma do
§ 5.°, do art. 125 do Regimento.

Assim, objetiva a propositura em questão,
Projeto n.? 168/75, introduzir norma visi
velmente aprlmoradora do ordenamento ju
rídico-penal.

Em seu art. 1.0 estabelece a reducão de
um terço dos prazos de prescrição dâ ação
penal e da execução da pena, quando se
trate de criminoso primário e de bons ante
cedentes, observado o limite mínimo de um
ano.

A seguir nos seus §§ 1.0 e 2.0, dispõe que
tal reducâo não se aplica aos crimes contra
a segurança nacional, nem aproveita aos
casos em que o orrminoso era, ao tempo do
crime, menor de vinte e um ou maior de
setenta anos.

Além da legislação que acompanha o pro
jeto porque pertinente à matéria, a justifi
cativa, exaustivamente, indica as razões que
recomendam acolher a inovação proposta.

É o Relatório.
II - Voto do Relator

Em realidade visa o projeto introduzir em
nossa legislação, medida de grande signi
ficado em matéria de política criminal, com
a finalidade precípua de distinguir o réu
primário e de bons antecedentes dos de
linqüentes perigosos e habituais. até agora
sujeitos aos mesmos rigores dos prazos
prescricionais.
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Todavia, em nosso Direito, já vigora regra
segundo a qual os prazos de prescrição são
reduzidos de metade se o crímínoso era, ao
tempo do crime menor de 21 ou maior de
70 anos. (Art. 115 do Código Penal Brasi
leiro) •

~. entretanto, no desenvolvimento desta
mesma idéia, que o projeto concede a redu
ção de um terço do prazo, se o agente é pri
mário e de bons antecedentes, ressalvado o
lapso mínimo de um ano previsto em nossa
legislação. .

Ressalva, ainda, o projeto que essa redu
ção não se aplica aos menores de 21 anos e
aos maiores de 70 anos, a fim de não serem
duplamente beneficiados.

Por igual, o projeto exclui do benefício os
crimes contra a segurança nacional que são
regidos por lei especial e se situam fora do
sistema comum de nossa lei penal.

Com efeito, o projeto em exame, sem to
car em outros pontos que estão disciplina
dos no novo Código Penal, fllía-se, ínega
veh~ente. à linha da moderna evolução pe
nalógíoa, podendo entrar em vigor imedia
tamente, com efeito de impacto considerá
vel sobre a situação retratada na brilhan
te justificativa do seu autor.

Com estas considerações, nosso parecer é
pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, pela aprovação deste projeto, cujo
extraordinário valor e alcance social mais
se expressa, face à sítuacão carcerária bra
sileira, que tange às raias de indisfarcável
gravidade, tal a pletora e a promiscuidade
que são suas trágicas constantes,

Ê o parecer.
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1975.

- Cantidío Sampaio, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A ~omissão de Constituição e Justíça. em
reumao plenáría, realizada em 29-4-75, opi
nou, unammemente, pela constitucionalida
d~, jUridici.dade e. no mérito, pela aprova
çao do Projeto n.v 168/75, nos termos do pa
recer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Lmz Braz, Presidente' Cantídio
Sampaio, Relator; Alceu Collar~s Antônio
Morímoto, Celso Barros Claudí~o Sales
D[alma Bessa, Eduardo Galil Erasmo Mar~
tíns Pedro, Ernesto Valente. Gomes da Sil
va, iTarbas .v~sconc~los, Joaquim Bevilácqua,
Jose Mauricío, Jose Sally, Lauro Leitão. Li
dovíno Fanton, Luiz Henrique, Moacyr
Dalla, Ney Lopes, Nogueira da Gama Pe
trônío Figueiredo, Tarcísio Delgado e Theo
baldo Barbosa.

Sala da Comissão, 29 de abril de 1975 _
Luiz Braz, Presidente; Cantídio Sampaio,
Relator.

PROJETO DE LEI
N.o 1.494-B, de 19'73

(Do Senado Federal)

'Dispõe sobre as condições do parce
Iamerrto da terra quanto ao seu dímen
sionamento; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e, contra os votos
dos Sl'S. José SalIy, Alceu Collares, Laer
te Vieira, Hamilton Xavier e Lysâneas
Maciel, pela juridicidade; da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação; e, da Comissão de Econo
mia, Indústria c Comércio, emitido em
audiência, pela aprovação, contra os vo
tos dos Srs, João CIímaco, Angelino Ro
sa e Augusto Trein.

(PROJETO DE LEI N.o 1.494-A, DE 1973,
A QUE SE REFERE O PARECER)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O parcelamento da terra, salvo

plano aprovado pela autoridade competen-
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Em 30 de agosto de' 1973.

A Sua Excelência o Senhor Deputado Dayl
de Almeida - Primeiro-Secretário da Oã-
mara dos Deputados. .

Senhor Primeiro-Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa

Excelência, a fim de ser submetido a revi
são da Câmara dos Deputados, nos termos
do art. 58 da Constituição Federal, o Pro
jeto de Lei do Senado n.> 35, de 1972, cons
tante do autografo junto, qu~ "dispõe sobre
as condições do parcelamento da terra
quanto ao seu dímensionamento".

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e mais distinta considera
ção. - Ruy Santos.

~

PARECER DA COMISSA-o
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
Pelo presente Projeto de Lei, de iniciati

va do Senado Federal, pretende-se disci
plinar as condições de parcelamento de
terra; situadas nas zonas rural e urbana,
fixando-se que, para aquelas, a competên
cia é do Instituto Nacional de Oolonização
e Reforma Agrária -.' INCRA, e para estas
últimas, a competência é das Prefeituras
Municipais.

Estabelece que o parcelamento obedece
rá, na zona rural, a área minírna dos mo
dulas rurais mdícados em Portaria do
INCRA e no setor urbano a disciplinação
será feita pelas respectivas Prefeituras
Municipais. Dispõe, ainda, que nos muníci
pios onde não houver normas sobre o di
mensionamento de terrenos urbanos, pre
valecerão as normas do 'munícrpío mais
próximo e, na falta deste, do munícípío da
Capital do respectívo Estado.

Permite-se, também, a divisão de imó
veis em frações inferiores às admitidas pelo
Poder Público, desde que haja o remembra
manto, para constítuirem área não infe
rior ao mínímo legalmente estabelecido.

te, não pode ser feito em frações inferiores
ao mínímo estabelecido pelo Poder Público.

Art. 2.0 Caberá ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agraría - INCRA,
determinar a área minima na zona ru
ral e, às Prefeituras, fixá-la na zona ur
bana.

§ 1.0 A área mínima na zona rural será
a dos "módulos" indicados através de Por
taria do Instituto Nacional de Reforma
Agraria, INCRA.

§ 2.° Nos municípios onde não houver
normas relativas ao dimensionamento dos
terrenos urbanos prevalecerão as que esti
verem em vigor no munícipío mais próximo
c, na falta deste, no município da Capital
do respectivo Estado.

Art. 3.° A aprovação dos loteamentos
para fins urbanos é da competência das
Prefeituras Municipais e a dos loteamen
tos para nns de exploração agropecuária
c afins é da competência do Instituto Na
cu.nal de Oolonízaçáo e Reforma Agrária,
INCRA.

Art. 4.° As divisões de imóveis em fra
ções inferiores às admitidas pelo Poder PÚ
blico poderão ser feitas, independentemen
te de plano de loteamento, desde que haja
o rememoramento delas, constituindo imó
veis de area não inferior ao mínimo.

Art. 5.° As divisões admmístrattvas ou
juridicas em curso subordinam-se a esta
lei.

Art. 6.° O Poder Executivo Federal bai
xara no prazo de 60 dias a regulamentação
desta lei.

Art. 7.0 Os dispositivos desta lei concer
nentes a zona rural entrarão em vigor den
tro de !lO mas de sua publicação e os relati
vos à zona urbana, dentro de 180 dias.

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, em 30 de agosto de 1971.
_ Paulo 'I'ôrres, Presidente do Senado Fe
deral.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 35, DE 1972

Dispõe sobre as condições do parce
lamento da terra quanto ao seu dimen
sionamento.

Apresentado pelo Senhor Senador Fran
co Montoro.

Lido nc expediente da sessão de 17-08-72.
P'!SllCadc no DCN ..ie 18-08-7Z (Seção II)'
Distribuído às Comissões de oonstttutçao e
Justiça e de Agricultura.

Em 10-10-72, são Iídos os seguintes Pa
receres:

Parecer n. O 394, de 1972, da Comissão de
Constituição e Justiça, relatado neío- Sr.
Senador Arnon de Mello, pela constitucio
nalidade e juridicidade do projeto. (DCN de
11-10-72, Seção n.)

Parecer n,v 395, de 197Z, da Comissão de
Agl'icultm:a, relatado pelo Sr. Senador Flá
vio Britto, pela aprovação do Projeto.
(DCN de 11-10-72, Seção TI.)

Em 30-3-73, é incluido em Ordem do Dia
para discussão em primeíro turno regimen
tal, sendo aprovado. CDCN de 31-03-73. Se
ção n.i

Em 10-4-73. é incluído em Ordem di! Dia
para discussão em segundo turno regimen
tal, quando foi lido e aprovado o Requeri
mento n. o 28, de 1973. de autoria do Sr. Se
nador Virgílio Távora, solicitando o adia
mento de sua díecussâo para a sessão de
25-04-73. (DCN de 11-04-73, Seção 11.)

Em 25-4-73, é incluído em Ordem do Dia II - Voto do Relator
para discussão em segundo turno, quando A matéria está disciplinada pelo art. 65
foi lida a Emenda n.O 1, de autoria do Sr. d t
Senador Virgílio 'I'ávira. vortando o Pro- o Esta .uto da Terra, baixado pela Lei n.o
jeto às Comissões de Constituição e Justiça 4.504, de 30 de novembro de 1964, cujo
e de Agrícurtura, para apreciação da Emen- caput dispõe, in verbis:
da. (DCN de 26-04-73, Seção 11.) "Art. 65. O imóvel rural não é divi-

Em 22-6-73, são lidos os seguintes Pa- síveJ em areas de dimensão inferior à
receres: constituída do módulo de propriedade

rural."
Parecer D.O 240, de 1973, da Comissão de

Constituição e Justiça, relatado pelo Sr. Quanto às terras urbanas, são as Prefei
Senador Helvidio Nunes, pela constítucío- turas Municipais competentes para fixar os
nalidade e jurírünldadé, da Emenda. (DCN critérios de dimensionamento, ex vi do art.
de 23-06-73. Seção n.: 15 da Constituição Federal, que assegura

a necessaria autonomia municipal.Parecer n.O 241, de 1!l73, da Comissão de
Agricultura, relatado pelo Sr. Senador Flá- Tendo em vista, portanto, tratar-se de
vio Britto, pela aprovação da Emenda. matéria de .J>ireito Agrado, de natureza
(nCN de 23-06-73, Seção n.) substantiva, cuja competência do Congres-

so Nacional para legislar está, em tudo,
Em 14-8-73, é incluído em Ordem do Dia conforme a nossa Carta Magna, não en

para discussão em 2.° turno, sendo apro- centramos óbices de natureza coustítucío
vado o Projeto, com a Emenda n,o 1, de
Plenário. A Comissão de Redação, para re- nal ou juridica a impedir sua tramitação.
dação final. (DCN de 15-08-73, Seção II.) ,No tocante ao mérito. melhor dirão as

Em 21-8-73, é lido o seguinte Parecer: doutas Comissões Técnicas, competentes a
respeito.

Parecer D.O 382, de 1973, da oonnssêo de
Redação, relatado pejo Sr. Senador Wilson É o nosso parecer, S. M. J.
Gonçalves, oferecendo redação final do Sala da Comissão, em 17 de outubro de
Projeto. (nCN de 22-08-73, Seção H.) , 1973. _ Maurício Toledo, Relator.

Em 27-08-73 é incluído em Ordem do Dia; 111 _ Parecer da Comissão
para discussão da redação final do Pro-
jeto, sendo a mesma aprovada. (DON, de A Comissão de Constituição e Justiça, em.
28-08-73, Seção n.) reuníão de sua Turma "A", realizada em

Ã Câmara dos Deputados com Oficio n.o 17-10-73, opinou, unanimemente, pela eons-
279, de 30-08-73. titucionalidade e, contra os votos dos Srs.

Deputados José Sally, Alceu CoUares, Laer-
N.o 279 te Vieíra, Hamilton Xavier e Lysâneas Ma

ciel, pela juridicidade -do Projeto n.?
1.494/73, nos termos do parecer lia Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Lauro Leitão - Presidente, Maurrcío
Toledo - Relator, Alceu Co11ares, Antônio
Mariz, Arltndo Kunzler, Djalma Bessa, Ha
milton Xavier, Hildebrando Guimarães,
José Sally, Laerte Vieira, Lysâneas Maciel
e Ruydalmeída Barbosa.

Sala da Comissão, eu: 17 de outubro de
1973. - Lauro Leitão, Presidente - Mauri
cio Toledo, Relator.

PARECER DA COMISSAO
DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

I - Relatório
O Projeto em exame, oriundo do Senado

Federal, pretende díscíplinar o parcela
mento da terra quanto ao seu dimensio
namento.

O nobre Senador Franco Montoro, autor
da proposição, objetiva com sua apresenta
ção aperfeiçoar a atual legislação sobre
parcelamento de terras.

Em tramitação na Câmara Alta, ali
mereceu aprovação, considerando-se os pa
receres de suas doutas Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Agricultura.

El'l.(:aminhada a esta Casa do Congresso
Nacional, inicialmente foi distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, onde
mereceu aprovação em seus aspectos cons
titucional e jurídico.

Cabe agora à Comissão de Agricultura e
Política Rural manifestar-se quanto ao
mérito.

Entre os muitos fatores que entravam
qualquer política de desenvolvimento no
âmbito rural, destacam-se o latifúndio e
o minifúndio. O primeiro pelo não apro
veitamento total da área útil do terreno, e
assim conservado em geral por mero inte
resse especulativo. Nos latifúndios existen
tes, a área produtiva, em média, não che
ga a 30% da sua extensão, o que vem
colaborando na estagnação da produção
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rural, que hoje está numa faixa de cresci
mento em torno de 4%, pouco acima da
taxa de crescimento demográfico.

Quanto ao minifúndio, sua atuação é
medida principalmente pelo pouco rendi
mento da produção, pois, em geral, permite
apenas lavoura de subsistência em sua área.

Sobre. este agirá o proposto.
Ainda persiste no Brasil o empirismo na

produção. agropecuária. Somente de uns
anos para cá tem se desenvolvido a idéia de
exploração do setor em bases empresariais,
buscando-se, dessa forma, uma maior pro
dutividade por' hectare, e, vale aqui res-,
saltar, o esforço governamental nesse sen
tido, principalmente no que \tange à apli
cação de recursos oriundos de incentivos
fiscais.

Concomitantemente, busca-se uma legis
lação que favoreça cada vez mais o desen
volviment6 no setor agrícola, e a hoje vi
gente inclusive dispõe sobre indivisibilidade
do imóvel rural em áreas de dimensões
iguais à do módulo, o qual representa uma
extensão mínima de terreno que permite
a exploração econômica em escala empre
sarial.

Porém, apesar das cautelas para se evi
tar a dlvislbílldade, fugindo da constituição
de novosrmmírúndíos, nem todos os casos
são abrangidos, falhas essas que a propo
sição ora estudante vem corrigir, ampliando
a indivisibilidade procurada para módulo
a todas as situações, que atualmente bur
lam o pretendido.

11 - Voto do Relator
Consideramos que a proposição vem pre

encher lacunas hoje existentes na nossa
legislação e, assim, opinamos seja aprova
da nesta COmissão de Agricultura e Pontica
Rural. r r

Sala das Reuniões, em 22 de novembro
de 1973 - José Mandelli, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura (" Política Ru
ral, em reunião ordinária realizada em 22
de novembro de 1973, opinou unanimemen
te pela aprovação do Projeto n.? 1.494/73,
nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Srs.' Deputados
Juarez Bernardes - Presidente, José Man
delli - Relator, Antônio Bresolin, Delson
Scarano, Edvaldo Flores, Francisco Líbar
doní, Herbert Levy, Lopes da Costa, Nunes
Freire, Orensy Rodrigues, Pacheco Chaves,
Paulo Alberto, Sebastião Andrade e Vini
cius Cansanção.

Sala das Reuniões, em 22 de novembro de
1973. - Juarez Bernardes, Presidente 
José MandeIli, Relator.

Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeiro audiência

da Oomtssâo de Economia, Indústria e Co
mércio sobre o Projeto de Lei n,v .•.•••••
1. 494-AI73.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1974.

PARECER DA COMISSAO
DE ECONOMIA, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO
I - Relatório

O Projeto de Lei n,v 1.494-A/73, de ini
ciativa do Senado Federal, com despacho
de 30 de agosto de 1973, depois de longa
trajetória pelas duas Casas do Congresso,
vem para o nosso parecer, em 2D de março
próximo passado.

Pretende o aludido Projeto de Lei discí
'plínar o parcelamento da terra quanto ao

seu dimensionamento, objetivando aperfei
çoar a atual legislação sobre a matéria.

A proposição regula um dimensionamen
to tipo "módulos", na forma prevista pelo
Estatuto da Terra, que serão indicados atra
vês de Portaria do Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - INCRA, pa
ra a zona rural.

Nas zonas urbanas, a fixação será indi
cada pelas Prefeitura, objetivando melho
res condições de habitabilidade para os seus
proprietários.

No Senado Federal, mereceu a aprovação
das Comissões de Constdtuíçâo e Justíça e
d~ Agricultura.

Nesta Casa, foi aprovada pela Comissão
de Constituição e Justiça e pela Comissão
de Agricultura e Política Rural.

Em 6 de junho dê 1974, foi requerida e
deferida, na forma regimental, a audiência
desta Comissão.

l!l o relatório.
Quanto ao mérito, inclino-me pela apro

vação da proposição, já que vem preencher
lacunas na legislação vigente ou pelo me
nos dirimir dúvidas ocasionadas inclusive
em razão da edição do Decreto-lei n.O 57, de

"'18 de novembro de 1966 (art. 11).
De resto, sabe-se que o Estatuto da Ter

ra tem como uma de suas metas fundamen
tais, para a implantação da Reforma Agrá
ria, o combate ao latifúndio e ao minifún
dio, ambos prejudiciais ao desenvolvimento
do setor primário, que não tem superado,
apesar dos esforços governamentais, a taxa
"d.e 5%, abaixo, portanto, do crescimento glo
bal, que se situa na faixa dos 10%.

Entre os fatores que justificam a menor
aceleração do crescimento do setor agrícola,
está, fora de dúvida, o dimensionamento da
terra.

E é quanto a este aspecto, que a propo
sição ora em exame diz respeito.

Tanto o latifúndio como o minifúndio,
tem demonstrado sua condição de entraves
ao desenvolvimento do setor primário.

Temos earacterízadc; por muitas vezes, a
estrutura agrária brasileira coma sendo do
subuso, É a estrutura agrária da subuso
da terra e do subuso da mão de obra.

E esta característica se encontra preci
samente no minifúndio e no latifúndio.

Ora, se a proposição em discussão vem
aprimorar a legislação para evitar um dos
males - o minifúndio - deve ela ser apro
vada sem delongas, mormente porque foi
detidamente examinada por outras Comis
sões Técnicas das duas Casas do Congresso.

11 - Voto do Relator
Considerando, assim, que a proposição,

além de dirimir dúvidas, se ajusto perfei
tamente aos objetivos do Estatuto da Terra,
opinamos pela sua aprovação.

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
Fernando Gonç,<;tlves, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Economia, Indústria e Co

mércio, em reunião realizada em 8 de maio
de 1975, aprovou, por maioria, o Parecer do
Relator, Deputado Fernando Gonçalves, fa
vorável ao Projeto n," 1.494/73, que "dis
põe sobre as condições do parcelamento da
terra quanto ao seu dimensionamento".
Votaram contra o Parecer os Deputados
João Climaco, Angelíno Rosa e AUgusto
Trein.

Compareceram os Senhores Deputados:
Aldo Fagundes, Presidente; Santilli Sobri
nho, Vice-Presidente da Turma "A"; José
Haddad, Vice-Presidente da Turma "B";

Igo Losso, João Arruda, Amaral Furlan, João
Climaco, Fernando Gonçalves, Genervino
Fonseca, Amaral Netto, Henrique Córdova,
Angelino Rosa, José Thomé, Viana Neto, Au
gusto 'I'rein, Marcondes Gadelha, Harry
Sauer, Vieira Lima, Moreira Franco e Ma
rão Filho.

Sala da Comissão, em 8 de -naío de 1975.
- Aldo Fagunães, Presidente - Fernando
Gonçalves, Relator.

PROJETO DE LEI
N.o 1. 760-B, de 1974

(Do Sr. Walter Silva)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de

contratação de Assistente Social pelas
empresas que menciona, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; das Comissões de
Trabalho e Legislação Social e de Fi
nanças, pela aprovação; e, da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio,
emitido em audiência, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N,o 1. 760-A, DE 1974,
A QUE SE REFERE O PARECER, TEN
DO ANEXADO O DE N.o 2.215/74).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° As empresas que contem com
cem (100) ou mais empregados ficam
obrigadas a contratar e a manter perma
nentemente sob seu serviço um Assistente
Social.

Parágrafo único. O Assistente Social
contratado na forma do artigo anterior de
sempenhará junto aos demais empregados
da empresa e seus dependentes as funções
espeeíríeas previstas na legislação que re
gula a respectiva profissão.

Art. 2.° A remuneração do Assistente
Social contratado em conformidade com
esta lei não poderá ser inferior a seis (6)
vezes o valor do maior salário mínimo vi
gente no País.

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Assistente Social continua sendo, neste
País, a profissão do futuro, apesar de toda
gente proclamar a sua necessidade e em
bora uma lei já exista regulando o seu
exercício em todo o território nacional.

Entretanto - ou, talvez, por isso mesmo
- o mercado de trabalho para os Assisten
tes Sociais segue sendo o mais rarefeito
possível, havendo muitos que, mal saídos
da universidade ficam perambulando por
inadequados e poucos eficazes estágios jun
to a presídios ou, então, quando já frustra
dos em seu desejo de exercer a nobilíssima
profissão escolhida, passam a desenvolver
atividades totalmente estranhas, incompa
tíveis mesmo com as funções específicas de
Assistente Social, em busca, naturalmente,
dos meios financeiros que lhes permitam
sobreviver.

Trata-se de uma contradição que o poder
público - o mesmo que reconheceu a ne
cessidade dessa profissão, a ponto de editar
lei especial para regular-lhe o exercício 
tem o dever inadiável de consertar.

Uma das formas - e a que nos parece
bastante viável - de ampliar o mercado
de trabalho dos Assistentes Sociais, bem
como de valorizar-lhes a atividade, é a
preconizada no presente projeto de lei.

Ela tem a vantagem, ainda, de propor
cionar às empresas que menciona, parti
cularmente aos seus empregados e respeetí-
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vos familiares, a necessarra assistência de
caráter social, de modo a contribuir efi
cientemente para uma melhor convivência
e, pois, maior produtividade.

A proposição cuida também de fixar um
salário mínimo para os Assistentes Sociais
contratados pelas empresas com mais de
cem. empregados. Ao fazê-lo tomou por
base a remuneração mínima atualmente
permitida aos engenheiros, químicos, arqui
tetos, agrônomos e veterinários (Lei n,v
4.950-A, de 22 de abril de 1966).

Sala das Sessões, em 28 de novembro de
1973. - Walter Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 3.252
DE 27 DE AGOSTO DE 1957

Regulamenta o exercício da profissão
de Assistente SOCial.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.° É livre em todo o território na
cional o exercicio da profissão de assisten
te social, observando-se as disposições da
presente lei.

Art. 2.° Poderão exercer a profissão de
Assistente Social:

a) . os possuidores de diploma expedido no
Brasil por escolas de Servico Social oficiais
ou reconhecidas pelo Governei Federal nos
termos da Lei n.O 1.889, de 13 de junl;o de
1953;

b) os diplomados por escolas estrangei
ras, reconhecidas pelas leis do país de ori
gem, cujos diplomas tenham sido revalí
d~dos de conformidade com a Iegislaçâo em
VIgor;

c) os agentes sociais qualquer que seja
sua denominação, com funcões nos vários
órgãos públicos, segundo o disposto no art.
14 e seu parágrafo da Lei n.o 1.889, de 13
de junho de 1953.

Parágrafo único. Vetado.

Art. 3.° São atribuicões dos assistentes
sociais: •

a) direção de escolas de Serviço Social;

b) ensino das cadeiras ou disciplinas de
serviço social;

c) direção e execução do serviço social
em estabelecimentos públicos e particula
res;

d) aplicação dos métodos e técnicas es
pecificas do serviço social na solueão de
problemas sociais. >

Art. 4.° Só assistentes sociais poderão
ser admitidos para chefia e execução do
serviço social em estabelecimentos públicos,
paraestatais, autárquicos e de economia
mista.

Parágraío único. Em caráter precário,
até 31 de dezembro de 1960, poderão ser
admitidos para o Serviço Social, nos vários
órgãos públicos, paraestatais, autárquicos e
de economia mista, candidatos não diplo
mados, desde que estejam cursando o 3.0
ano de Escola de Serviço Social. AP0S essa
data, o preenchimento das vagas se fará
mediante concurso de conformidade com o
disposto neste artigo.

Art. 5.° Nas escolas oficiais de Servico
Social, que se criarem, apenas Assistentes
Sociais poderão assumir os cargos docentes.
de círeçâo, secretaria e supervisão, exce
tuando-se, no caso de ensino, as cadeiras ou
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disciplinas que, pelo seu programa, possam
ou devam ser ensinadas por outros profis
sionais.

Art. 6.° O disposto nos artigos anterio
res se praticará sem prejuízo da observân
cia das normas relativas ao provimento das
cátedras de ensino e da legislação geral
sobre os funcionários públicos civis da
União.

Art. 7.° Vetado.
Art. 8.° Dentro do prazo de 90 (noventa)

dias, a partir da data da publicação da
presente lei, o Poder Executivo baixará a
sua regulamentação.

Art. 9.° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1957;
136.° da Independência e 69.° da Repúbli
ca. - JUSCELINO KUBITSCHEK - Nereu
Ramos - Antônio Alves Câmara - Henri
que Lott - José Carlos de Macedo Soares
- João de Oliveira Castro Viana Júnior 
Lúcio Meira - Mário Meneghetti - Clovis
Salgado - Pal'sifal Barroso - Francisco
de Melo - Maurício de Medeiros.

LEI N.o 4.950-A
DE 22 DE ABRIL DE 1966

Dispõe sobre a remuneração de pro
fissionais diplomados em engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia e Ve
terinária (1)

Art. 1.° O salário mínimo dos diploma
dos pelos cursos regulares superiores man
tidos pelas Escolas de Engenharia, de Quí
mica, de Arquitetura, de Agronomia e de
Veterinária é o fixado pela presente lei.

Art. 2.° O salário mínimo fixado nela
presente lei é a remuneração mínima obri
gatória por serviços prestados pelos profis
sionais definidos no art. 1.0, COm relação de
emprego ou função, qualquer que seja a
fonte pagadora.

Art. 3.° Para os efeitos desta Lei as ati
vidades ou tarefas desempenhadas pelos
profissionais enumerados no art. 1.0 são
classificadas em:

a) atividades ou tarefas com exigência de
6 (seis) horas díárías de serviço;

b) atividades ou tarefas com exigência de
mais de 6 (seis) horas diárias de serviço.

Parágrafo único. A jornada de trabalho
é a fixada no contrato de trabalho ou de
terminação legal vigente.

Art. 4.° Para os efeitos desta Lei os pro
fissionais citados no art. 1.° são classifica
dos em:

a) diplomados pelos cursos regulares su
periores mantidos pelas Escolas de Enge
nharia, de Química, de Arquitetura, de
Agronomia e de Veterinária com curso uni
versitário de 4 (quatro) anos ou mais;

b) diplomados pelos cursos regulares su
periores mantidos pelas Escolas de Enge
nharia, de Quimica, de Arquitetura, de
Agronomia e de Veterinária com curso uni
versitário de menos 4 (quatro) anos.

Art. 5.° Para a execução das atividades
e tarefas classificadas na alínea. "a" do art.
3.0, a fixação do salário-base mínimo será
(seis) vezes o maior salário mínimo comum
vigente no País, para os profissionais rela
cionados na alínea "a" do art. 4.°, e de 5
(cinco) vezes o maior salário mínimo co
mum vigente do País, para os profissionais
da alínea "b" do art. 4.°

Art. 6.° Para a execução de atividades
e tarefas classificadas na alínea "b" do art.
3.°, a fixação do salário-base mínimo será
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feito tomando-se por base o custo da hora
fixado no art. 5.° desta Lei, acrescidas de
25% as horas excedentes das 6 (seis) diá
rias de serviço.

Art. 7.° A remuneração do trabalho no
turno será feita na base da remunerarão
do trabalho diurno, acrescida de 25% (vin
te e cinco por cento).

Art. 8.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

* Vide também na Legislação sobre "Admi
nistração Pública", o verbete "Engenhei
ro".

PROJETO DE LEI
N.o 2.215, de 1974

(Do Sr. Mauricio Toledo)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
contratação de Assistente Social pelas
empresas índustrtaís ou comerciais, e
dá outras providências.

(ANEXE-SE AO PROJETO DE LEI NÚME
RO 1. 760, DE 1974, NOS TERMOS DO
ART. 71 DO REGIMENTO INTERNO.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As empresas industriais ou co

merciais com mais de 1. 500 (mil e qui
nhentos) empregados são obrigadas a dis
pensar-lhes, permanentemente, um serviço
de orientação social.

Parágrafo único. A orientação social de
que trata este lei abrangerá também. sem
pre que necessário, os familiares do em
pregado.

Art. 2.° Considera-se orientação social,
para ot: efeitos desta lei, a atividade de
senvolvida por Assistente Social legalmente
habilitado, junto aos trabalhadores da em
presa, visando:

a) diagnóstico social;
h) orientação e seleção profissional;
c) orientação social;

d) solução de problemas de desajusta
menta na empresa, na família e na comu
nidade.

Art. 3.° Caracteriza a obrigação contida
no art. 1.0 o número total de empregados
da empresa, ainda que distribuídos em lo
cais de trabalho diversos, como em agên
cias, filiai::; e sucursais.

Parágrafo único. Quando ocorrer caso
de variação da quantidade de empregados,
em razão da intermitência de atividades
ou mobilídade de locais de trabalho, tomar
se-á como número de empregados, para as
finalidades cesta lei, a média igualou su
perior. a 1.500 (mil e quinhentos) durante
o ano.

Art. 4.° As empresas abrangidas por esta
lei que descumprirem qualquer dos seus
dispositivos sujeítar-se-ão à multa de valor
equivalente a 100 (cem) vezes o maior sa
lário mínimo vigente no País.

Parágrafo único. Na reincidência do
brara-se-á a multa.

Art. 5.° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
As obrigações da empresa privada para

com seus empregados não se restringem,
obviamente, à contraprestação salarial pelo
trabalho que lhe prestam.

O elenco dessas obrigações é variado, mas
aquelas que se relacionam com o amparo
social ao trabalhador, são, efetivamente, as
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que se sobrepõem às demais, justificando
se amplamente.

É contingência mesmo dos avanços da ci
vilização industrial e, bem assim, princi
palmente, da marcante influência da dou
trina soeíal da Igreja, expressada atra-rés
de Leão XIII e João XXIII e acatadas em
quase todos os ordenamentos jurídicos con
temporâneos.

Por isso que ninguém' estranha, nem pro
cura ínjustírtnai, os ônus constitucional
mente impostos às empresas privadas para
fazer face à necessidade fundamental de
melhorar a condição social dos emprega
dos e, também propiciar-lhes seguro social
pronto, eficaz e permanente (inciso V e
XVI, do art. 165 da Constituição Federal).

Nestas condições, ao sugerir, nesta pro
posição, a obrigatoriedade de prestação de
orientação social aos empregados de gran
des empresas (daquelas que têm mais de
1. 500 empregados), através de Assistente
Soclal legalmente habílítado, e a cargo das
próprias empresas, nada mais faço do que
seguir as diretrizes que emanam do nosso
ordenamento juridico-constitucional.

BllSCO, através da>, medida preconizada,
uma ampliação racional e necessária da
quelas prestações, ou daqueles deveres, U.e
caráter social, que a empr-esa tem condíções
de suportar, moral e juridicamente, no in
teresse dos trabalhadores, do Estado e da
própria empresa.

Em verdade, os problemas decorrentes de
inadequado comportamento pessoal que
extravasam no ambiente de trabalho e que
levam à baixa produtividade do empregado
(não raro levam também ao seu despedi
mente, o que não deixa de ser um proble
ma para a empresa que cterá de substitui
10), são, muita vez, causados por desajusta
mentes familiares os grupos, que a simples
presença e atuação de um Assistente Social
poderia minimizar ou eliminar.

a Assistente "locial, pelas peculiaridades
da sua formação profissional, tem condi
ções, mais do que ninguém de rebuscar as
causas dos referidos desaiustee sociais, con
jurando-os em beneficio do bem-estar do
trabalhador e da produtividade da empresa.

Ademais de tudo isto, precisamos en
contrar as fórmulas que permitam um
pronto e melhor aproveitamento do Assis
tente Bocial, atualmente um profissional
tão desvalorizado quanto necessário.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1974.
- Maurício Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES

PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Emenda Constitucional n.O 1
de 17 de outubro de 1969

TíTULO rn
Da Ordem Econômica e Social

Art. 165. A Constituição assegura aos
trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos termos da lei visem à
melhoria de sua condiçáo social:

v - integração na ,Yida e no desenvolvi
mento da empresa, com participação nos
lucros e, excepcionalmente, na gestão, se
gundo for estabelecido em lei;- ..............................................

XVI - previdência social nos casos de
doença, velhice, invalidez e morte, seguro-

desemprego, seguro contra acidentes do
trabalho e proteção da maternidade, me
diante contribuição da União, do empre
gador e do empregado;

LEGISLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS COMISSÕES

PERMANENTES

LEI N.o 3.252
DE 27 DE AGOSTO DE 1957

Begulamenta o exercício da profissão
de Assistente Social.

a Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 É livre em todo o território na

cional o exercício da profissão de assisten
te social, observando-se as díspostções da
presente lei. •

Art. 2.0 Poderão exercer a profissão de
AsSistente Social:

a) os possuidores de diploma expedido no
Brasil por escolas de Serviço Social oficiais
ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos
termos da Lei n. o 1. 889, de 13 de junho de
1953;

b) os diplomados por escolas estrangei
ras, reconhecidas pelas leis dó pais de ori
gem, cujos diplomas tenham sido revali
dados de conformidade com a legislação em
vigor;

c) os agentes sociais qualquer que seja
sua denominação, com funções nos vários
órgãos públicos, segundo o disposto no art.
14 e seu parágrafo da Lei n. O 1.889, de 13
de junho de 1953.

Parágrafo único. Vetado.
Art. 3.0 São atribuições dos assistentes

sociais:

a) direção de escolas de Serviço Social;
b) ensino das cadeiras ou disciplinas de

serviço social;

c) direção e execução do serviço social
em estabelecimentos públicos e particula
res;

d) aplicação dos métodos e técnicas es
pecíficas do serviço social na solução de
problemas sociais.

Art. 4.0 Só assistentes sociais poderão
ser admitidos para chefia e execução do
serviço social em estabelecimentos públicos,
paraestatais, autárquicos e de economia
mista.

Parágrafo único. Em caráter precário,
até 31 de dezembro de 1960, poderão ser
admitidos para o Serviço Social, nos vários
órgãos públícos, paraestatais, autárquicos e
de economia mista, candidatos não diplo
mados, desde que estejam cursando o 3.0
ano de Escola de Serviço Social. Após essa
data, o preenchimento das vagas se fará
mediante concurso de conformidade com o
disposto neste artigo.

Art. 5.0 Nas escolas oficiais de Serviço
Social, que se criarem, apenas Assistentes
Sociais poderão assumir os cargos docentes,
de direção, secretaria e supervisão, exce
tuando-se, no caso de ensino, as cadeiras ou

.disciplinas que, pelo seu programa, possam
ou devam ser ensinadas por outros profis
sionais. '

Art. 6.0 O disposto nos artigos- anterIo
res se praticará sem prejuízo da observân
cia das normas relativas ao provimento das
cátedras de ensino e da legislação geral
sobre os runcíonáríos públicos civis da
União.

Art. 7.0 Vetado.

Art. 8.0 Dentro do prazo de 90 (noventa)
días, .l. partir da data da publicação da.
presente lei, o Poder Executivo baixará a
sua regulamentação.

Art. 9.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1957;
136.0 da Independência e 69.0 da Repúbli
ca. - JUSCELINO KUBITSCHEK '- Nereu
Ramos - Antônio Alves Câmara - Henri
que Lott - José Carlos de Macedo Soares
- João de Oliveira Castro Viana Júnior _
Lúcio "\feira - Mário Meneghettí ~ Clovis
Salgado - Parsifal Barroso - Francisco
de Melo - Maurício de Medeiros.

DECRETO N.o 994,
DE 15 DE MAIO DE 1962

Regulamenta a LeI n.? 3.252, de 2"1
de agosto de 1957, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Assistente So
cial.

O Presidente do Conselho de Ministros,
usando das atribuições que lhe confere o
art. 18, item IH, do Ato Adicional à Oons
títuíção Federal, e tendo em vista o dispos
to no art. 8.0 da Lei n.o 3.252, de 27 de agos
to de 1957, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento
da Lei n. O 3.252, de 27 de agosto de 1957,
que dispõe sobre o exercício da profissão de
Assistente Social e que a este acompanha,
assinado pelo Ministro do Trabalho e Pre
vidência Social.

Art. 2.0 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, Distrito Federal, em 15 de maio
de 1962; 141.0 da Independência e 74.0 da
República. - TANCREDO NEVES - André
Franco Montoro.

REGULAMENTO DA LEI N.o 3.252,
DE 27 DE AGOSTO DE 1957

Art. 1.0 O Serviço Social constitui o ob
jeto da profissão liberal de Assistente Social,
de natureza técnico-científica.

Parágrafo único. A designação protíssío
nal de Assistente Social é prívatíva dos ha
bilitados na forma da legislação vigente.

Art. 2.0 São atividades profissionais do
Assistente Social aquelas cujo exercicio de
termina a aplicação dos processos específi-
cos de Serviço Social. .

Art. 3.° O exercício da profissão de As
sistente Social é livre em todo o territórIo
nacional observadas as exigências previstas
na legislação em vigor e no presente Regu
lamento.

Art. 4.0 Sorp.ente poderão exercer li. pro
fissão de Assistente Social:

r - Os possuidores de diploma de Assis
tente Social expedido no Brasil por Escolas
de Serviço Social oficiais ou reconhecídas
pelo Governo Federal, nos termos da Lei n.o
1.889, de 13 de junho de 1953;

Ir - Os diplomados em Serviço Social,
por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas
Leis do pais de origem, cujos diplomas te
nham sido revalidados de conformidade
com a legislação em vigor;

III - Os Agentes Sociais, qualquer que
seja sua denominação, que tiverem seus di
reitos resguardados, segundo o disposto no
art. 14 e seu parágrafo único, da Lei n.o
1.889, de 13 de junho de 1953.

§ 1.0 Aos Assistentes Sociais, para que
possam exercer a profissão, é obrigatório o
registro do diploma no órgão competente,
"g~im como a ínscrícão no respectivo Oon-
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selho Regional de Assistentes Sociais, pre
visto no art. 6.0 deste Regulamento.

§ 2.0 Aos Agentes Sociais, referidos no
Item ITI deste artigo, para que possam exer
cer a .profissão de Assistente Social, é obri
gatória a inscrição no respectivo Conselho
Regional de Assistentes Soniais, de acordo
com as instruções que forem expedidas pelo
Conselho Federal de Assistentes Sociais.

Art. 5.° São prerrogativas do Assistente
Social: /

I - Dirigir Escolas de Serviço Social;
II - Ensinar as cadeiras ou disciplinas

de Serviço Social e supervisionar profissio
nais e alunos em trabalhos teóricos e práti
cos de Serviço Social;

IH - Planejar e dirigir o Bervíço Social,
bem como executá-lo em órgãos e estabele
cimentos públicos, autárquicos, paraesta
tais, di') economia mista e particulares;

IV - Assessorar tecnicamente assuntos
de Servll}O Social nos órgãos e estabeleci
mentos públicos, autárquicos, paraestatais,
de economia mista e particulares.

V - Realizar perícías, judiciais ou não, e
elaborar pareceres sobre matéria de Servi
ço Social.

Parágrafo' único. Além do disposto no
artigo, constituem atribuições do Assistente
Social: -

a) integrar comissão examinadora de
concursos e provas em cadeiras ou discipli
nas -espeeífíeaa de Serviço Social, assím co
mo representar congregação ou corpo de
professores em conselho universitário;

b) participar de comissões, congressos, se
minários e outras reuniões específicas de
Serviço Social, como representante dos po
deres públicos, da elassê, de órgãos e esta
belecimentos de Serviço Social públicos, au
tárquicos, paraestatais, de economia mista
e particulares.

Art. 6.0 A disciplina e fiscalização do
exercicio da profissão de Assistente Social
caberão ao Oonselho Federal de Assistentes
Sociais CC.F.A.S.) e aos Conselhos Regionais
de Assistentes Sociaill W.R.A.S.), criados por
este Regulamento.

Art.7.0 Para o efeito da constituição e da
jurisdição dos ORA.S. fica o território na
cional dividido nãs seguintes regiões:

1.~ Região: Amazonas, Pará e Territórios
do Acre, Rio Branco, Rondônia e Amapá,
com sede em Belém;

2." Região: Maranhão e Piaui, com sede
em São' Luis;

3.a Região: Ceará e :aio Grande do Nor
te, com sede em Fortaleza;

4." Região: Paraiba, Pernambuco, Alagoas
e Território de Fernando de Noronha, com
sede em Recife;

5.11 Região: Sergipe e Bahia, com sede em
Salvador;

6." Região: Espirito Santo e Minas Gerais,
com sede em Belo Eorizonte;

7." RegiãD: Estadü da Guanabara e
Estado do Rio de Janeiro, com sede no Rio
de Janeiro;

8.a Região: Distrito Federal, Goiás e Ma
to Grosso, com sede em Brasília;

9." Região: são Paulo, com sede na Ca
pital;

10." Região: Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, com sede em Porto Ale
gre.

Parágrafo umco , Qualquer dos Estados
poderá constituir-se em região autônoma

desde que atinja o número de 500 profissio
nais que exerçam a profissão na área res
pectiva.

Art. 8.0 O Conselho Federal de Assisten
tes Sociais será constituido de nove mem
bros efetivos e nove suplentes: Presidente,
Vice-presidente, dois Secretários, dois .Te
soureíros, três Membros do Conselho Fiscal,
todos Assistentes Sociais, habilitados de
acordo com o item I do art. 4.0 deste Re
gulamento, devidamente inscritos no ....
ORAS.

§ 1.0 A eleição dos Membros do CFAS
far-se-á, indiretamente, por delegados-elei
tores credenciados pelos CRAS, na pro
porção de um delegado para cada grupo de
50 Assistentes Sociais, ou fração, registra
dos na região, devendo recair, preferencial
mente, a escolha daqueles Membros em pro
fissionais resídentes na sede do Conselho
Federal.

§ 2.0 O Presidente do Conselho será es
colhido dentre seus Membros.

§ 3.0 Ao Presidente caberá a administra
ção e a representação legal do Conselho.

§ 4.° A substituição de qualquer Membro,
em seus impedimentos, rar-se-ã pelo su
plente na ordem da votação obtida e, em
caso de empate, pela antigüidade do regis
tro do qiploma.

§ 5.0 O mandato dos Membros do CFAS
será de 3 (três) anos;

Art. 9.° O CFAS, com sede no Distrito
Federal, terá as seguintes atrtbuíçôes:

I - Orientar, disciplinar e fiscalizar o
exereícío da profissão de Assistente Social;

II - conhecer das dúvidas suscitadas pe
los CRAS e dirimi-las;

III - Examinar e aprovar os regimentos
internos dos CRAS, assegurando sua uni
formidade na medida em que desta depen
der a necessária unidade de ação;.

IV - Elaborar e aprovar o Código de Éti
ca Profissional dos Assistentes Sociais;

V - Funcionar como tribunal jlcuperior de
Ética Profissional;

VI - Julgar, em última instância, os re
cursos contra as sanções impostas pelos .. ,
ORAS;

VII - Estabelecer o sistema de registro
dos profissionais habilitados de acordo com
o art. 2.° da Lei n.o 3.252, de 27 de agosto
de 1957;

VIII - Servir de órgão técnico-consultivo
do Governo, em matéria de Serviço Social;

IX - Organizar o seu regimento interno,
dentro de 120,dias, após a sua instalação.

Art. Iü. O CFAS será mantido:

I -- Por 20% das contribuições, taxas e
emolumentos arrecadados pelos CRAS;

II - Por subvenções do Governo;
III - Por doações e legados;
IV - Por outras rendas.
Art. 11. Os CRAS serão constituídos

de nove Membros e nove suplentes, Presi
dente, Vice-Presidente, dois Secretários, dois
Tesoureiros, três Membros do Conselho' Fis
cal, todos Assistentes Sociais habilitados de
acordo com o item I do art. 4.0, deste Regu
lamento devidamente inscritos nos CRAS
procedendo-se à escolha por eleição direta.

§ 1.0 A escolha dos Membros de cada
CRAS será feita por eleição direta dos
Assistentes Sociais inscritos na região e em
pleno gozo de seus direitos.

§ 2.° Aplica-se ao CRAS o disposto nos
§§ 2.0 , 3.0 e 4.° do art. 8.0 do presente Re
gulamento.

Art. 12. São atribuições dos Conselhos
Regionais de Assistentes Sociais:

I - Organizar e manter o registro pro
fissional dos Assistentes Sociais;

II - Expedir os titulas dos Agentes So
ciais, referidos no item III do art. 4.0 deste
Regulamerrto, observado o § 2.° do mesmo
artigo;

III - Fixar as anuidades que devem ser
pagas pelos Assistentes Sociais;

IV - Expedir Carteiras Profissionais de
Assistentes Sociais, fixando a respectiva ta
xa;

V - Fiscalizar e disciplinar o exercício da
profissão de Assistente Social na respectiva
região;

VI - Zelar pela. observância do Código
de :Ética Profissional aprovado pelo CFAS
funcionando como tribunais regionais dê
:Ética Profissional, segundo normas expedi
das por aquele Conselho;

VII - Irnpor as sanções prescritas no
Código de l!:tica Profissional;

VIII - Elaborar o respectivo regimento
interno e submetê-lo à aprovação do
CFAS, dentro de 120 dias da data de sua
instalação.

Art. 18. Os CRAS serão mantidos:
I - Pela receita das anuidades pagas pe

los Assistentes Sociais;

II - Pelas taxas de registro de profissio
nais;

III - Pela receita da expedição de cartei-
ras profissionais;

IV - Por subvenções governamentais;
V - Por doações e legados;
VI - Por outras rendas. .

Art. 14. As Carteiras Profissionais emi-
tidas pelos CRAS. conterão:

I - Nome por extenso do profissional;
II - Filiação;
IH - Nacionalidade e naturalidade;
IV - Data do nascimento;
V - Estado civil;
VI - Nome da Escola de Serviço Social

em que se diplomou;
VII - Data da expedíçã» do diploma ou

do titulo previsto no art. 4.°, itens II e m,
deste Regulamento;

VIiI - Número do registro do diploma no
órgão competente;

IX - Número do registro no CRAS res-
pectivo;

X - Fotografia de frente, autenticada;
XI - Impressão datiloscópica;

XII -- 4ssinatura do presidente do ...•
eRAS e do portador.

§ 1.° A expedição da Carteira Profissio
nal está sujeita ao pagamento de taxa a
ser arbitrada pelo CRAS, de acordo com
o artigo 12, item IV, do presente Regula.~

menta.
§ 2.0 A Carteira Profissional servirá de

prova para o exercício da profissão, de car
teira -de identidade e terá fé pública.

Art. 15. Os infratores do presente Regu
lamento estão sujeitos às sanções estabele
cidas pelos Regimentos dos Conselhos Re
gionais, além das penalidades previstas em
lei.

Art. 16. Os estudantes do curso de Ser
viço Social terão prerereneía para a presta-o
ção de tarefas auxiliares do Serviço Social,
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sob a supervisão direta de Assistente Social
devidamente habilitado.

Disposições Gerais e Transitórias.

Art. 17. Nenhum órgão ou estabeleci
mento público, autárquico, paraestatal, de
economia mista ou particular poderá ter
a denominação de "Serviço Social", se, na
execução de seu trabalho, não observar os
princípios do Serviço Social e não empregar
Assistentes Sociais no desempenho do mes
mo.

Art. 18. Aos admitidos para o Serviço
Social a título precário, segundo o disposto
no parágrafo único do art. 4.° da Lei n.o
3.252, de 27 de agosto ne 1957, bem como
aOS titulares de outros cargos, que tenham
exercido antes de 12 de julho de 1960, pelo
menos nos dois últimos anos, atribuições
de competência específica de Assistentes
Sociais, nos diversos órgãos públicos, fe
derais, paraestatais, autárquicos e de eco
nomia mista, e assegurado o enquadramen
to direto como Assistente Social, a partir
daquela data, nos respectivos Quadros de
Pessoal, mediante a prova daquela condi
ção e apresentação de diploma devidamente
registrado, nos termos da Lei n,o 1.889, de
13 de junho de 1953.

Art. 19. Enquanto não for aprovado o
Código de Ética Profissional a que se refere
o art. 9.°, item IV, deste Regulamento será
aplicado o Código de Ética Profissional
aprovado em convenção nacional da ABAS,
publicado na Revista do Serviço Social, n.o
48 - ano VII - editada em São Paulo.

Art. 20. A primeira Diretoria do CFA8
será constituída de nove Membros e nove
suplentes, todos Assistentes Sociais, habili
tados de acordo com o item I do art. 4.°
deste Regulamento, eleitos por representan
tes credenciados pelas associações específi
cas de Serviço Social jii existentes no ter
ritório nacional em funcionamento há mais
de dois anos, ininterruptamente, de confor
midade com as instruções que forem expe
didas pelo Ministro do Trabalho e Previdên
cia Social, dentro de 30 dias contados da
vigência deste Regulamento.

Art. 21. Competirá a primeira diretoria
do CFAS tomar as providências necessá
rias, dentro do prazo de 180 dias, para as
eleições das diretorias dos eRAS.

Art. 22. Enquanto não for efetivada a
transferência da -naíoría dos órgãos da Ad
mínístraçâo Pública para o Distrito Federal,
o CFAS poderá ter a sua sede no Estado
da Guanabara.

André Franco Montoro.

PARECER DA COMISSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
A proposição do Ilustre Deputado Walter

Silva euída de tornar obrigatória a contra
tação de Assistente Soeial pelas empresas
que "contém com cem (100) ou mais empre
gados".

Estabelece o projeto que o Assistente So
cial desempenhará as suas atividades de
acordo com a legislação que regulamenta a
sua profissão e abrangerá não só os empre
gados da própria empresa como também os
respectivos dependentes.

No art. 2.° é fixada a remuneração míni
ma de seis salários mínimos, semelhante a
dos engenheiros, químicos, arquitetos, agrô
nomos e veterinários.

O Ilustre Autor ressalta o duplo aspecto
da proposição: o primeiro, diz respeito à
ampliação do mercado de trabalho para os
Assistentes Sociais, cuja profissão está re
gulamentada pela Lei n.O 3.252, de 27-8-57;
o segundo, refere-se aos resultados favorá
veis conseqüentes da utilização, pelas em-

presas, dos serviços desses profissionais es
pecializados, tanto no relacionamento entre
seus empregados,' quanto no aumento da
produtividade.

A competência para legislar é da União e
não é defeso ao parlamentar a iniciativa de
lei sobre a matéria objeto da presente pro
posição.

li: o Relatório.
11 - Voto do Relator

Face ao exposto, somos pela constitucio
nalidade e boa técnica legislativa do Pro
jeto de Lei n.? 1. 760, de 1974, de autoria
do Deputado Walter Silva.

Sala da Comissão, em de 1974.
- Jairo Magalhães, Relator.

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em

reunião de sua Turma "A", realizada em
22-5-74, opinou, unanimemente, pela consti
tucionalidade do Projeto D.o 1. 760/74, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados:

José Bonifácio - Presidente, Jairo Ma
galhães - Relator, João Linhares, Alceu
Collares, Altair Chagas, Ruydalmeida
Barbosa, Luiz Braz, Lauro Leitão, José Bo
nifácio Neto, Élcio Alvares, Alfeu Gasparí
ní, Severo Eulálio e Sylvio Abreu.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1974. 
.José Bonifácio, Presidente - Jairo Maga
lhães, Relator.

PARECER DA COMI8SAO
DE TRABALHO E LEGISLAÇAO SOCIAL

I - Relatório

Pelo presente Pro,ieto de Lei, o Ilustre
Deputado Walter Silva intenta tornar obri
gatória a contratação de Assistente Social
pelas empresas que contém, em seus qua
dros, com cem ou mais empregados (arti
go 1.0).

A atividade do Assistente Social contra
tado por essas empresas será desenvolvida
de acordo com a legislação que regula a res
pectiva profissão (parágrafo único, do arti
go 1.0).

O art. 2.° estabelece a remuneração míni
ma equivalente a seis vezes o maior salário
mínimo vigente no Pais.

Justificando a medida, informa o nobre
parlamentar que

"O mercado de trabalho para os Assis
tentes Sociais segue sendo o mais rare
feito possível, havendo muitos que, mal
saídos da universidade ficam perambu
lando por inadequados e pouco eficazes
estágios junto a presídios ou, então,
quando já frustrados em seu desejo de
exercer a nobilíssima profissão esco
lhida, passam a desenvolver atividades
totalmente estranhas, incompatíveis
mesmo com as funções especificas de
Assistente Social, em busca, natural
mente, dos meios financeiros que lhes
permitam sobreviver."

E, mais, que

"Ela tem a vantagem, ainda, de propor
cionar às empresas que menciona. par
ticularmente aos seus empregados e
respectivos familiares, a necessária
assistência de caráter social, de modo a
contribuir eficientemente para uma
melhor convivência e, pois, maior pro
dutividade."

A Comissão de Constituição e Justiça
opinou, por unanimidade, em reunião reali
zada em 22-5-74, pela constitucionalidade
do projeto.

A este órgão Técnico cabe apreciar o
mérito da proposição.

A presença do Assistente Social nas em
presas com cem ou mais empregados é uma
medida que se impõe em razão do estágio
de desenvolvimento econômico e social em
que se encontra a sociedade brasileira.

A evolução por que tem passado a huma
nidade traz como característica principal a
gradativa sofisticação dos meios de pro
dução.

De uma economia de subsistência, onde
cada um produzia apenas o auncíente para
si mesmo, foram sendo ampliados os cír
culos de beneficiários dessa produção arte
sanal.

Aumentando a complexidade dos meios
de produção - não só através da introdu
ção de máquinas cada vez mais sofistieadas
mas, ao mesmo tempo, da exigência de
conhecimentos cientificas por parte do
pessoal encarregado das relações comer
ciais, industriais e agrícolas - verifica-se a
existência de conflitos e de ínsatísracões
não conhecidos nas etapas anteriores' da
evolução da sociedade humana.

Nessa medida, o manuseio dos mecanis
mos sofisticados dos meios de produção,
exigindo uma especialização cada vez mais
detalhada de partes do sistema, resulta que
o trabalhador passa a desempenhar uma
atividade que, via de regra, se torna mono
tona, em vista da Sua repetição num restri
to campo do conhecimento.

Detectar essa monotonia de sorte a obstar
o surgimento de problemas sociais, quer no
âmbito da atividade profissional, quer no
da família, é uma tarefa que interesse,
sobremaneira. à empresa.

Toda iniciativa que tenha por objetivo
dinamizar as relações sociais no trabalho
contribui, sem dúvida, para o aumento da
produtividade que, em última análise, re~

percute favoravelmente em toda a socie
dade. Além disso, o desempenho satisfató
rio das atividades profissionais perm:te ao
trabalhador o aprimoramento das suas re
lações familiares.

O Assistente Social naa empresas de cem
ou mais empregados atenuará e. em algum;
casos, eliminará os efeitos negativos que
exerce sobre o trabalhador o desempenho
de tarefa que, muitas vezes, nada exige da
sua criatividade. favorecendo o apareci
mento de problemas sociais que criam
óbices à prod ucão da empresa.

Na medida em q'le cresce a s"fistlcação
dos meios de produção. resultante ela pro
pría evolução da sociedade. simultaneamen
te, outro fenômeno ocorre, qual seja, a
ampliação do leque das profissões. E é
imprescindível cuidar do mercado de tra
balho desses especialistas.

O Assistente Social tem a sua profissão
disciplinada desde 1957, pela Lei número
3.252, que, no art. 3.°, dispõe sobre as suas
atribuições, verbis:

"Art. 3.0 São atribuições dos Assisten
tes Sociais:
a) direção de escolas de Serviço So
cial;
b) ensino das cadeiras ou díscinlínas
de Serviço Social;' -
c) díreçáo e execução do Serviço So
cial em estabelecímentos públicos e
partleuíares:
d) aplicação do<; métodos e técuicl<s
específicas do Serviço Social na solu
ção de problemas sociais." (grifamos)

Regulamentando essa matéria, o Decre
to n.? 994, de 15-5-62. alinhou. dentre as
prerrogativas do Assistente Social, as se
guintes:

"
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III - Planejar e dirigir o Serviço So
cial, bem como executá-lo em órgãos
e estabelecimentos públicos, autárqui
cos, paraestatais, de economia mista e
particulares;

IV - Assessorar tecnicamente assun
tos de Serviço Social nos órgãos e es
tabelecimentos públicos, autárquicos,
paraestatais, de economia mista e par
ticulares. (grifamos)

A abrangência da atuação do Assistente
Social é conhecida. mas qual é a precisa
circunstância em que deverá ser obrigató
ria a existência do Assistente Social nas
empresas particulares? A medida preconi
zada no proj eto ora em exame responde
a essa indagação, ao exigir que as empre
sas de cem ou mais empregados tenham
em seus quadros o Assistente Social.

E não é descabida essa exigência. O
Atuário, cuja profissão está disciplinada
pelo Decreto-lei n,v 806, de 4-9-69, é pre
sença obrigatória em todas as empresas de
seguros, de financiamento e de capitali
zação, r.as instituições de previdência so
cial e em outros órgãos oficiais de seguros,
resseguros e investimentos.

Finalmente, assinale-se que o objetivo
a ser alcançado por esta proposição está
inscrito na Declaracão Universal dos Di
reitos do Homem, conforme se depreende
do seu art. XXV:

"Todo homem tem direito a um padrão
de vida capaz de assegurar a si e sua
família saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cui
dados médicos e os serviços sociais in
dispensáveis, e direito à segurança em
caso de desemprego, doença. invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda
dos meios de subsistência em circuns
tâncias fora de seu controle."

É o Relatório.

II - Voto do Relator
Face ao exposto, recomendamos a apro

vaçào do Projeto de Lei n.? 1760/74. que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de contra
tação de Assistente Social pelas empresas
que menciona, e dá outras providências."

Sala da Comissão, em de
1974. -- Helbert dos Santos, Relator.

Parecer da Comissão
A 80mlssáo de Traba.lho e Legislação So

cial, em sua reunião ordinária, realizada
em 27 de junho de 1974, opinou, unaníme
mente pela aprovação do Projeto número
1,760/74, nos termos do Parecer do Rela
tor. Deputado Helbert dos Santos.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Raimundo Parente. Presidente, Car
los Cotta, Bezerra de Norões, Alcir Pimenta,
Walter Silva, Fernando Cunha, José da Sil
va Barros, Cid Furtado, Alvaro Gaudêncío,
João Alves, Maurício Toledo, Henrique de
La Rocque, Robartc Galvaní, Wilson Braga,
Osmar Leitão, Francisco Amaral, Helbert
dos Santos, Célio Marques Fernandes, Ro
berto Gebara, Wilmar Dallanhol .e Argilano
Dario.

Sala da Comissão, em 27 de junho de
1974. - Raimundo Parente, Presídente
Helbert dos Santos. Relator.

I - Relatório
Com a presente proposição, I) nobre

Deputado Walter Silva objetiva estabelecer,
para as empresas de 100 ou mais emprega
dos a obrigatoriedade de manter sob seu
serviço um ASSIstente Social.

Prevê, ainda, como remuneração mini
ma, para o Assistente SociaL seis vezes o
valor do maior salário mínimo vigente.

Na justificação ressalta o autor que sua
iniciativa tem o mérito de "proporcionar
às empresas que menciona, particularmen
te aos seus empregados e respectivos fa
miliares, a necessária assistência de cará
ter social, de modo a contribuir eficiente
mente para melhor convivência e, pois,
maior produtividade".

Na fixação do salário proríssíonal dos As
sistentes Sociais tomou como exemplo o.
determinado para engenheiros, químicos,
arquitetos, agrônomos e veterinários, na
Lei n.? 4.950-A, de 22-4-66.

O projeto ora em exame foi distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça, de
Trabalho e Legislação Social e de Finan
ças. Nesta última, por despacho de nosso
ilustre Presidente, de 14 do mês em curso,
foi-nos confiado para apreciação.

A Oomissão de Justiça opinou, unanime
mente, pela conatítuctonahdade da propo
situra, nos termos do parecer do Relator,
o digno arenísta montanhez, Jairo Maga
lhães.

A Comissão de Trabalho e Legíslaeão So
cial, a de mérito, decidiu igualmente pela
aprovação unânime do projeto em foco,
acolhendo o bem lançado pronunciamento
do arenista sul-rio-grandense, Hebert dos
Santos.

É o Relatório.

II - Voto do Relator
Regulado o exercício da profissão de As

sistente Social pela Lei !l.o ;; .252, de ...
27-8-57, até a presente data não teve esse
profissional seu minímo salário fixado.

Referido diploma lcgal instituiu no art.
3.0 , entre outras atribuições, que ao Assis
tente Social compete a direção e execução
do serviço social em estabelecimentos pú
blicos e particulares.

Nos limites de nossa competência, ins
crita no § 7,0, do art. 28, da Resolução
1'1.0 SO, de 1972, incumbe..nos o exame do
projeto quanto ao aspecto financeiro. E
sob este, nada encontramos na iniciativa
do nobre parlamentar fluminense que de
saconselne sua aceitação.

Nesta conformidade, concluímos reco
mendando a nossos eminentes pares a
aprovação da presente proposição.

É o nosso voto.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 1974.
- Ivo Braga, Relator.

III - Parecer da Comissão
A Ocrníssão de F'ina.ncas, em sua renníão

ordinária, realizada em' 18 de setembro de
1974, opinou. unanimemente, pela aprova
çãc do Projeto n,v 1. 760/74, do Sr. waíter
Silva, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Ivo Braga.

Compareceram os Senhores Ai thur San
tos, Presidente; Ildelio Martins e Athiê
Coury, Vice-Presidentes; Adhemar de Bar
ros Filho. Tourinho Dantas, João Castelo,
Wilmar Guimarães, Homero Santos, Milton
Brandão, Joel Ferreira, Fernando Maga
lhães, Florím Coutinho, César Nascimento,
Jorge Vargas. Ozanan Coelho. Ivo Braga,
Hermes Macedo, José Freire e Carlos Al
berto de Oliveirá.

Sala da Comissão, em 16 de setembro de
1974. - Arthur Santos, Presidente - Ivo
Braga, Relator,

Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeiro audiência

da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio sobre o Projeto de Lei n.O 1. 760-A174.

Sala das Sessões, em 4 de abril de 1975. 
Luiz Rocha.

PARECER DA COMI·SSÃO DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - Relatório
Pelo Projeto de Lei em epígrafe, o ilustre

Deputado Walter Silva intenta tornar obri
gatória a contratação de ASSistente Social
pelas empresas que tenham em seus qua
dros cem ou mais empregados.

Este órgão Técnico foi chamado a .•~inar
sobre o assunto, pm virtude de requerimento
do Deputado Luiz Rocha, aprovado em
4-4-75.

Nos termos do Regimento Interno, foi
anexado a essa proposição o Pro]eto de Lei
n.? 2,215/74, versando matéria análoga, de
autoria do nobre Deputado Mauricio 'I'oledo,

Não podemos desconhecer o alcance so
cial da proposta legislativa ora em exame.
Apesar disso, devemos lembrar que poste
riormente à apresentação do Projeto prin
cipal foi criado o Ministério ia Previdência
e . Assistência fiocial (Lei n. o 6.062. de
25-4-741. cujos objetivos estão sendo coío
cados em prática, aceleradamente, através
de atos que vêm atender o alto sentido
social da proposição em estudo.

Assim. a área de atuação do novo órgão
do Poder Executivo abrange a problemática
médica e social desde a assistência pré
natal até o amparo à velhice.

Devemos, ainda, considerar, especial
mente, a atividade desenvolvida pelo Ser
víco Social do Comércio (SESC) e Serviço
Social da Indústria (SESI), na área da
asctstêncía social às empresas. aos traba
lhadores bem como aos seus dependentes,
através de profissionais formados e contra
tados para esse fim.

Não nos parece, por outro lado, signifi
cativo estabelecer limite minímo de empre
gados para se tornar obrigatória a existên
cia dessa atividade assistencial na empresa,
porquanto os problemas sociais podem sur
gir em qualquer comunidade, sem que se
possa atribuir ao seu tamanho a maior ou
menor incidência ou gravidade dos casos
que exigem assistência social permanente.

J!: oportuno registrar. ainda, que os em
presários, aderindo aos principlos moder
nos de administração, têm buscado uma
crescente produtividade da empresa, não só
através da introdução de mecanismos novos
de produção, mas, especialmente, através
do aperfeiçoamento da capacidade labora
tiva dos empregados. Para eolimar esse
objetivo dão ênfase à implantação de ser
viços próprios de assistência médico-social,
suplementando, de forma eficiente, a ati i
dade previdenciária governamental.

É o relatórlo.

II - Voto do Relator

Face ao exposto, opinamos pela rejercao
dos Projetos de Lei n. OS 1. 760/74 e 2.215/74.

Sdla da Comissão, em 29 de abril de 1975.
- João Clímaco, Relator.

lU - Parecer da Comissão
A Oorníssào de Economia, Indústria e

Comércio, em reunião extraordinária rea
lizada em 6 de maio de 1975, aprovou, por
unanimidade, o Voto do Relator, Deputado
João Clírnaco, contrário ao Projeto .. , .•
TI. o 1 760/74, que "dispõe sobre a obrigato
riedade de contratação de Assistente Social
pelas empresas que menciona, e dá outras
providências",

Compareceram os Senhores Deputados:
Aldo Fagundes, Presidente; Santilli Sobri
nho, Vice-Presidente da Turma "A"; José
Haddad, Vice-Presidente da Turma "B";
João Climaco, Relator; João Arruda, Ama
ral Furlan, Vieira Lima, Carlos Wilson, José
Thomé, Igo Losso, Angelina Rosa, Marão
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Filho, Henrique Córdova, Fernando Gonçal
ves, Moreira Franco, Tancredo Neves,
Amaral Netto e Genervino F'onseca.

Sala da Comissão, em 6 de maio de 1975.
- Aldo Pagrmdes, Presidente. - João Clí
maeo, Relator.

)}mNSAGEM
N.o 134, de 1975

(DO PODER EXECUTIVo)
Solicita o Excelentíssimo Senhor Pre

sidente da República autorização para
ausentar-se do País, no mês de junho
vindouro, para um encontro com o Se
nhor Presidente da República Oriental
do Uruguai, na cidade de Rivera.

(As Comissões de Constituição e
Justiça e de Relações Exteriores.)

Excelerrtissímos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Convidou-me Sua Excelência o Senhor
Juan Maria Bordaberry, Presidente da Re
pública Oriental do Uruguai, para um en
contro na cidade de Rivera, a realizar-se
no mês de junho vindouro.

Na oportunidade serão assinados atos e
examinados temas de interesse das rela
ções entre os dois países.

No indeclinável dever de aceitar o nobre
e honroso convite, venho, em cumprimen
to ao que preceituam os artigos 44, ítem
IrI, e 80, da Constituíção, solicitar ao Con
gresso Nacional a necessária autorização
para ausentar-me do País, por algumas
horas, no dia que for fixado para o en
contro.

Brasília, 12 de maio de 1975. - Ernesto
Geisel.

Aviso n. 135-SUPAR/75.

Em 12 de maio de 1975
A Sua Excelência o Senhor

Deputado Odulfo Domirigues

M .D . Primeiro Secretário da Câmara dos

Deputados - Brasília, DF
Aviso n.? 135-SUPAR/75.

Em 12 de maio de 1975

Excelentissimo Senhor Primeiro Secre
táríc:

Tenho a honra de encaminhar a essa
Secretaria a Mensagem na qual C! Exce
lentíssímo Senhor Presidente da República
solicita autorização ao Congresso Nacional
para ausentar-se do País.

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência protestos de elevada es
tímae consideração. - Gilberto Pessoa, p/
Ministro Chefe do Gabinete Civil.

PROJETO DE LEI
N.o 302, de 1975

(DO SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES)
Dispõe sobre a proibição de cobran

ça de anuidades, taxas de matrícula ou
outras nos estabelecimentos oficiais de
ensino de 1.0 grau, fixa o processo para
obtenção de gratuidade do ensino de
níveis ulteriores, e dá outras providên
cias.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Educação e Cultura e de Fi
nanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É vedada a eobranca de anui
dades, taxas de matricula, de' expediente
ou quaisquer outras nos estabelecímentos
oficiais de ensino de 1.° grau.
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Parágrafo único. Não depende do paga
mento de qualquer taxa o fornecímento,
pelos estabelecimentos oficiais de ensino de
1.0 grau, de documentos relativos à vida
escolar do aluno.

Art. 2.° Nos estabelecimentos oficiais de
ensino de níveis ulteriores. é vedada a co
brança de anuidades, taxas de matrícula,
expediente ou quaisquer outras, desde que:

I - não tenha o aluno repetido mais de
um ano letivo, ou estudos correspondentes
no regime de matrícula por disciplina;

li - prove falta ou insuficiência de re
cursos.

§ 1.0 A prova a que se refere o inciso
li, deste artigo, será feita através de ates
tado expedido por autoridade judiciária ou
policial, ou por prefeito municipal, onde se
indique que o interessado, ou seus respon
sáveis. não dispõem de meios para pagar
as despesas escolares sem urejuízo do sus
tento próprio, ou da família.

S 2.° Para o fornecimento do atestado
a que se refere ° parágrafo anterior não
será cobrada qualquer taxa.

§ 3.° A direção do estabelecimento po
derá conceder gratuidade a alunos que
não se enquadrem na previsão do art. 2°.,
inciso r.

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Não se pode ocultar o alto alcance social
que representa a dísposícão contida no art.
176, § 3.0 , incisos rI e lU, da Constituição
Federal.

Aliás, dentro da melhor tradicão de nos
so direito constitucional. a obrigatoriedade
do ensino primário, atualmente ensino de
1° grau. conforme a nomenclatura da Lei
n.o 5.692, de 11 de agosto de 1971, importa em
um direito e uma obrigação paralelos: o
direito da família e do menor e a obriga
ção do Estado expresso, aliás, no art. 176,
da Constituição.

Nesta correlação. É fácil concluir que ao
Estado compete dar suporte e apoio à fa
mília para que seja possível o exercício
de seu direito. Daí decorre a gratuidade do
ensino de 1.0 grau nos estabelecimentos
oficiais.

Não se nega que o sistema oficial de 1'n
sino se debate sempre com reduzidas dis
ponibilidades financeiras. dotaeõcs orca
mentárias insuficientes e não condizentes
com as reais necessidades. Ocorre. porém,
que há um preceito constitucional a cum
prir. preceito amplo, irrestrito, que deve,
por conseqüência. ser interpretado e apli
cado ampla e írrestrítarnente.

Atualmente. são inúmeros os estabeleci
mentos oficiais de ensino. que certamente
se podem contar pela quase totalidade, que,
embora não cobrem anuidades dos alunos.
fixam taxas de matriculas e outras, sem o
pagamento das quais não será possível a
freqüência às aulas ou aos exames de afe
rição do aproveitamento.

Como não será difícil observar. tais ta
xas importam em afronta evidente à Cons
tituição.

Além do mais, o aluno de escola pública
deve arcar com inúmeras despesas, desde
fardamentos até livros e material escolar,
em ônus dificil de ser suportado pelo orça
mento da maioria, impondo-se, em br-neri
cio da educação, um extremo sacrttícío. E
não lhe são concedidas sequer bolsas de es
tudo do MinisLério da Educação.
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Por tais razões, estou encaminhando pro
jeto de lei que proíbe a cobrança não só
de anuidades, como também de taxas nos
estabelecimentos de ensino de 1.0 grau, des
de que oficiais. Ao legislador ordínarto com
pete velar para que as disposições da Cons
tituição sejam integralmente cumpridas, e
editar instrumentos legais que possibilitem
este efetivo cumprimento. Este o sentido de
meu projeto, e seu objetivo.

Com referência ao ensino de níveis ul
teriores, e atento ao texto constítucional,
meu projeto cuida de regular o mecanismo
pelo qual o estudante provará sua carência
de recursos. Os ginásios públicos e univer
sidades muitas vezes se negam a isentar o
aluno de taxas, e mesmo de anuidades, por
falta de lei fixadora dos critérios para a
concessão do benefício prevista na Carta
Maior.

O atestado da autoridade judiciária ou
policial, ou do prefeito municipal, foi o
meio por mim adotado. Além de ser o mais
prático e simples. é da tradicão unânime
de nosso direito, bastando referir o art.
4.°, e seu ~ 1.0, da Lei n,v 1.060, de 5 de feve
reiro de 1950.

Para este projeto encareço o apoio de
meus ilustres pares.

Sala das Sessões, em de abril
de 1975. - Deputado Henrique Eduardo
Alves.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO .DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Emenda Constitucional n.? 1, de 17
de outubro de 1969.

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

TíTULO TI-

Da Família, da Educação e da Cultura

Art. 176. A educação. ínspírada no prin
cípio da unidade nacional e nos ideais de
liberdade e solidariedade humana. é direi
to de todos e dever do Estado, e será dada
no lar e na escola.

~ 3.° A legislaeão do ensino adotará os
seguintes princípios e normas:

II - n ensino prlmárío é obrigatório para
todos, dos sete aos quatorze anos. e gratuí
to nos estabelecimentos oficiais;

UI -- o ensino público será Igualmente
gratuito para quantos. no nível médio e no
superior. demonstrarem efetivo aproveita
mento e provarem falta ou insuficiência de
recursos;

IV - o Poder Público substituirá. gr;:,da
tívamente. o regime de gratuidade no ensi
no medío e no superior pelo sistema de con
cessão de bolsas de estudo, mediante res
tituição, que a lei regulará;

LEI N.o 5.692.
DE 11 DE AGOSTO DE 1971

F;xa Diretrizes e Bases para o ensi
no de 1.° e 2.0 graus, e dá outras provi
dencias.

CAPiTULO I
Do Ensino de 1.0 e 2." graus

Art. 1.0 O ensino de 1.0 e 2.0 graus tem
por objetivo geral proporcionar ao educan
do a rormacão necessária ao desenvolvi
mento de suas potencialidades corno ele-
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mento de auto-realização, qualificação para
o trabalho e preparo para o exercicio cons
ciente da cidadania.

§ 1.° Para efeito do que dispõem os arts
176 e 178 da Constituição, entende-se por
ensino primário a educação corresponden
te ao ensino de primeiro grau e por ensino
médio, o de segundo grau.

CAPíTULO II
Do Ensino de 1.° grau

Art. 17. O ensino de 1.0 grau destina-se
à formação da criança e do pré-adolescente
variando em conteúdo e métodos segundo
as fases de desenvolvimento dos alunos.

Art. 18. O ensino de 1.0 grau terá a du
ração de oito anos letivos e compreenderá,
anualmente, pelo menos 720 horas de ati
vidades.

CAPíTULO !II
Do Ensino de 2.° grau

Art. 21. O ensino de 2.° grau destina-se
à formação integral do adolescente.

Parágrafo único. Para ingresso no en
sino de 2.° grau, exigir-se-á a conclusão do
ensino de 1.0 grau ou de estunos equiva
lentes.

LEI N.o 1.060,
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Estabelece normas para a concessão
de assistência judiciária aos necessita
dos.

Art. 4.° A parte, que pretender gozar os
benefícios da assistência judiciária, reque
rerá ao juiz competente lhos conceda, men
cionando, na petição, o rendimento ou ven
cimento que percebe e os encargos próprios
e os da família.

§ 1.° A petição será instruída por um
atestado de que conste ser o requerente
necessitado, não podendo pagar as despesas
do processo. Este documento será expedido,
isento de selos e emolumentos, pela auto
ridade policial, ou pelo prefeito municipal.

PROJETO DE LEI
N.o 303, de 1975

(DO SR. ALCEU COLLARES)
Regula o funcionamento de Organi

zações Particulares que exploram ser
viços de segurança, regime de trabalho
do seu pessoal, e dá outras provídên
cias.

(As Comissões de oonsütuícão e Jus
tiça, de Segurança Nacional e de
Trabalho e Legislação Social.)

C Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As empresas, comoanhlas ou fir

mas constituídas ou que se constituírem no
País para explorar serviços de segurança,
reger-se-ão pelos dispositivos do Código
Comercial Brasileiro (Lei n.o 556, de 25 de
junho de 1850), do Decreto 11.° 916, de 24
de outubro de 1890, da Lei n.v 3.708, de
10 de junho de 1919, e os contidos nesta
lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta
lei. serviços de segurança são os organiza
dos por empresas particulares, contra a
ques, assaltos, roubos ou sabotagem e para
a proteção de bens em geral.

: rt, 2.° As empresas de segurança, de
propriedade de pessoas físicas ou jurídicas,
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só poderão funcionar depois de autorizadas
pela Secretaria de Segurança Pública do
local onde operam.

Art. 3.° Para obtenção da autorização
policial, as empresas de segurança apresen
tarão os seguintes documentos:

a) certidão de inteiro teor d" registro
comercial da declaração da firma, ou con
trato social;

b) atestado de antecedentes dos dirigen
tes e dos auxiliares que prestem serviços,
a qualquer título, à empresa.

Art. 4.° Fica vedado às empresas de que
trata a presente lei a prática de quaisquer
atos ou serviços estranhos à sua finalidade
e os Cj,ue são privativos das autoridades po
liciais.

Art. 5.° A inobservância desta lei, sujei
ta as empresas à pena de suspensão de
funcionamento, de um a seis mesés e, me
diante representação das autoridades fe
derais ou estaduais, poderá ter cassada sua
autorização de funcionamento.

"arágrafo único. A penalidade será apli
cada pelo Secretário da Segurança Pública
da jurisdição da empresa infratora, caben
do, do ato, recurso ao Ministro da Justiça.

Art. 6.° As empresas em funcionamento
terão um prazo de noventa dias, a contar
da publicação, para satisfazer às exigências
desta lei.

Art. 7.° A empresa de segurança deverá
possuir em seus quadros elemento capaci
tado para exercer as funções de assessor
d, segurança e instrução do pessoal.

Parágrafo único. A empresa de seguran
ça contratada responde por todas as ocor
rências que importem em danos pessoais e
materiais para os contratantes, comprova
da, em inquérito, sua responsabilidade.

Art. 8.° Compete à Secretaria de Segu
ranca Pública do Estado ou do Distrito
Federal:

a) baixar normas e diretrizes a serem
ol- ervadas pelas empresas de segurança
exíaterrtes no âmbito de sua jurisdição;

b) proceder ao ccntrole da ínstrucão do
pessoal e do material bélico dessas em
presas.

Art. 9.° Para admissão como vigilante
da empresa de seguranca será exigida a
seguinte documentação: -

a) aprovação de seu nome pelo Secretá-
rio de Segurança Pública:

b) atestado de residência;
e) atestado de sanidade física e mental;
d) atestado de antecedentes;
e) carteira de identidade;
f) carteira de saúde;
g) título de eleitor;
h) certificado de reservista.
Parágrafo único. Vigilante, para os efei

1AJs desta lei, é o mrüvíduo que exerce fun
ção parapolícíal, de choque, atendendo es
quemas especiais de segurança previamente
estabelecidos pela empresa a que está vin
culado.

Art. 10. Ao vigilante, além do instituído
nesta lei, aplicam-se os dispositivos do De
creto-lei n.> 5.452. de .;l.0 de maio de 1943
(Oonsolidacâo das Leis do Trabalho), da
Lei n.O 5.316, de 14 de setembro de 1967,
da Lei n,o 5.085, de 27 de agosto de 1966,
e da Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de
1966.

Parágrafo únleo, Ao vigilante serão con
cedidas ainda as seguintes varuagens;

a) 30% (trinta por cento) do seu salário
a título de risco de vida;
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b) fardamento especial, às expensas da
empresa de segurança a que estiver vin
culado;

c) seguro de vida em grupo, feito pela
empregadora;

d) porte de arma, quando em serviço;
e) 30% (trinta por cento) de acréscimo

sobre a hora diurna, nos serviços prestados
entre as vinte horas de um día e as seis
horas do dia seguinte;

f) prerrogativas de policial, Quando em
serviço.

Art. 11. Compete ao vigilante:

a) executar, com exclusividade, o poli
ciamento ostensivo, fardado, planejado pela
empresa a que servir, nos locais onde for
designado para prestar serviços de segu
rança;

b) manter atitude, postura e comporta
mento condizentes com o decoro de sua
profissão;

c) não utilizar outro tipo de arma fora
d,,;> especificações estabelecidas;

d) não comparecer fardado a manifesta
ções de caráter político-partidário.

Art. 12. As empresas de segurançâ deve
rão, sempre que possível, aproveitar nos,
seus serviços de vigilância integrantes dos
quadros das antigas guardas-cívís, desde
que :ll'eencham os requisitos para admis
são.

Art. 13. Os infratores desta lei, no que
diz respeíto ao regime de trabalho do pes
soal na forma do Decreto-lei n.o 5.4t2, de
1.0 de maio de 1943 (Com olídação das Leis
do Trabalho), incorrerão na multa de 1
(um) salário mínimo a 10 (dez) salários
mínimos regíonaís, aplicada em dobro no
caso de reincidência.

Parágrafo único. As penalíríades deste
artigo serão impostas pelas Delegacias Re
gionais do TraÍJ~lho.

Art. 14. O Poder Executivo regulamen
tará esta no prazo de noventa dias.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as dispo
sições em contrário.

Justificação
Com o desaparecimento das antigas guar

das-civis, dos guardas-noturnos e como
causa natural das ocorrêncías de nosso
tempo surgiram, em quase todos os aglo
merados urbanos, empresas especíalízade s
na prestação de serviços de segurança,
comp-eendendo a vigilância dos prédios
particulares e, notadamente, dos estabele
cimentos de crédito do País.

:"amentavelmente, ainda não temos, em
nossa legislação, dispositivos reguladores do
runcíonamento de tais ovganíaaçõea e do
regime de trabalho d, seu pessoal que, íne
quívocamente, quando em servíço, detêm
prerrogativas de policiais auxiliando, de
maneira eficiente, a segurança dos bens
em geral.

Por outro lado, tais empresas têm con
tribuído para minimizar o índice de desem
prego existente.

A ausência de legislação especifica díscí
r::nando a matéria tem permitido a que
algumas dessas entidades, sem idoneidades
administrativa e financeira, criem sé.tos e
graves problemas não só para os contra
tantes de seus serviços, como também para
os vigilantes com quem elas mantêm re
lação empregatícia.

As exigências do artigo 10 visam ao re
crutamento de individuas em condições pa
ra a prestação dos serviços especializados
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de' que trata a proposição, pois estarão exer
cendo função de segurança contra saques,
assaltos, roubos e a proteção de bens mó
veis e imóveis em geral.

Justificam-se as vantagens, previstas no
artigo 12, tendo em vista as peculiaridades
da própria função desempenhada pelo vi
gilante que, permanentemente, está colo
cando em perigo sua vida no desempenho
dó seu trabalho.

Submetemos, portanto, a nossos ilustrcs
pares, o presente projeto de lei objetivando
a disciplinar o funcionamento das empre
sas que prestam serviços de segurança e
o regime de trabalho de seu pessoal.

/'laIa das Sessões, em de abril de 1975.
- Alceu Collares.

LEGISLAÇAO CITADA.. ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 556, DE 25 DE JUNHO DE 1850
Código Comercial Brasileiro.

PARTE PRIMEIRA
Do Comércio em ueral

..... ~ "," ..
TíTULO)5..V

Das Companhias e Sociedades Comerciais
CAPíTULO I

Disposições Gerais

.6.rt. 287. Ê da essência das companhias
e 'so~iedades comerciais, que o objeto e fim
a que se propõem sejam lícito, e que cada
um dos sócios contribuam para o seu ca
pital com alguma quota, ou esta consista
em dinheiro, ou em efeitos' e qualquer sorte
de bens, ou em trabalho ou indústria.

Art. 291. As leis particulares do comércio,
a' convenção das partes sempre que lhes
não for contrária, e os usos comerciais, re
gulam toda a sorte de assocíacão mercantil;
não podendo recorrer-se ao direito civil
para decisão de qualquer dúvida que se
Ofereça, senão na falta de lei ou uso co
mercial.

Art. 294. Todas as questões sociais que
se suscitarem entre os sócios durante a
existência da sociedade ou companhia, sua
liquidação ou partilha, serão decididas em
juizo arbitral.

CONSOLIDAÇãO DAS LEIS
DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452,
de 10 de maio de 1943.

TíTULO I

Introdução
·r···················· .

.Art. 2.0 oonsídera-se empregador a em
presa, individual ou coletiva, que, assumm

. do os riscos da atividade econômica, ad
mite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviços.

Art. 3,0 Oonsídera-se empregado toda
pessoa física que prestar serviços de na
tureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.

Parágrafo único. Não haverá distinções
relativas à espécie de emprego e à condi
ção de trabalhador, nem entre o trabalho
in~electual, técnico e manual.

Art. 4.0 Oonsídera-se como de serviço
eftltivo o período em que o empregado es
teja à disposição do empregador, aguar-

dando ou executando ordens, salvo dispo
sição especial expressamente consignada.

TíTULO IV

Do Contrato Individual de 'frabalho

CAPíTULO V

Da Rescisão

Art. 478. A indenização devida pela res
cisão de contrato por prazo indeterminado
será de um mês de remuneração por ano
de serviço efetivo, ou por ano e fração igual
ou superior a seis meses.

CAPíTULO VII

Da Estabilidade
Art. 492. O empregado que contar mais

de dez anos de serviço na mesma empresa
não poderá ser despedido senão por mo
tivo de falta grave ou circunstância de
força maior, devidamente comprovadas.

Parágrafo úníco, Considera-se como- de
serviço todo o tempo em que o empregado
esteja fi disposição do empregador.

LEI N.o 5.316, DE 14 DE
SETEMBRO DE 1967

Integra o seguro de acidentes do tra
balho na Prevídêncía Social, e dá ou
tras providências.

Art. 2.0 Acidente do trabalho será .ql.c·:
que ocorrer pelo -exerciclo do trabalho, a
serviço da empresa, provocando lesão cor
poral, perturbação funcíqnal ou doença que
cause a morte ou a perda ou redução, per
manente ou temporária, da capacidade
para o trabalho.

§ 1.0 Doença do trabalho será:

a) qualquer das chamadas doenças pro
fissionais, inerentes a determinados ramos
de atividade e relacionadas em ato do Mi
nistro do Trabalho e Previdencia Social;

b) a doença resultante das condições es
pecíaís ou excepcionais em que o trabalho
for realizado.

§ 2.0 Será considerado como do trabalho
o acidente que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuido diretamente
para a marte ou a perda ou redução da
capacidade. para o trabalho.

LEI N.o 5.107, DE 13 DE
SETEMBRO DE W66

Cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências .

Art. 1.0 Para garantia do tempo de ser
viço, ficam mantídoa os Capítulos V e VII
do Título IV da Consolidação das Leis do
Trabalho, assegurado, porém, aos empre
ganes o direito de optarem pelo regime
instituído na presente Lei.

§ 1.0 O prazo para a opção é de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, conta
dos da vigência desta Lei, para os atuais
empregados, e da data da admissão ao
emprego quanto aos admitidos a partir da
quela vigência.
.............. I " ;' " •• 'I'" .

Art. 11. Fica criado o "Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço" (F'JTS), cons
tituído pelo conjunto das contas vinculadas
a que se refere esta Lei, cui os recursos se-

rão aplicados com correção monetária e
juros de modo a assegurar cobertura de
suas obrigações cabendo sua gestão ao Ban
co Nacional da Habitação.

PROJETO DE LEI
N.o 304, de 19'75

(DO SR. roxo CLíMACO)
Estende aos primeiros-sargentos das

Forças Armadas com mais de 25 anos
de serviço, em inatividade remunera
da, as vantagens da Lei n,v 935, de
29 de novembro de 1949.

(As Comissões de Constituicão e
Justiça, de Segurança Nacional e
de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0 , da Lei n. 935, de

29 de novembro de 1949, e seu parágrafo
único passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1.0 Os terceiros, segundos e pri
meiros sargentos das Forças Armadas,
com mais de 25 anos de serviço,
computados na forma prevista no Esta
tuto dos Militares, serão promovidos
à graduação imediatamente superior,
na data da respectiva reforma ou trans
ferência para a reserva remunerada,
voluntária ou compulsória, desde que
tenham bom comportamento e encar
gos de família, na forma estabelecida
pelo art. 213, da Lei n. O 1.316, de 20
de janeiro de 1951 (Código de Venci
mentos e Vantagens dos Militares do
Exército) .

Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se aos terceiros, segundos
e primeiros sargentos reformados ou
transferidos para a reserva remunera
da, a partir da data em que o De
creto-lei n.o 9.106, de 29 de março de
1946, perdeu a vigência."

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A Proposiçâo inclui entre os beneficiá
ríos da Lei n.O 935, de 29 de novembro de
1949, os primeiros-sargentos das Forças Ar
madas, ínjustíçadamente excluídos das
vantagens daquele diploma legal.

Os militares citados que, embora trans
feridos para a reserva remunerada com
soldo de 2.0 - t en en te e vantagens estipula
das no art. 213 da Lei n.o 1.316, de 20 de
janeiro de 1951, não têm direito às prer
rogativas desse posto.

Um militar que prestou mais de 25 anos
de..- bons serviços às Forças Armadas mere
ce, no final da carreira ao se transferir
para a reserva, o reconhecimento da Pá
tria, através da concessão de uma patente
que muito o honra e dignifica, pelo que
melhor de si pode oferecer, nos melhores
anos da vida, com uma dedicação inteira
a seus serviços.

Se o projeto não aumenta despesa, não
vejo razões para se negar a concessão a
esses militares do que consubstancia. É,
por outro lado, a correção de uma desi
gualdade existente na legislação em vigor.
Com a medida aprovada, os primeiros sar
gentos que forem transferidos para a re
serva remunerada com o soldo de 2.0
tenente, terão também o posto e honras
peculiares a esse posto, a exemplo do que
ocorre com os terceiros e segundos sar
gentos.
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Esta a correção que se faz indispensá
vel, a qual submeto a alta consideração
de meus ilustres pares.

Sala das Sessões, em 17 de abril de
1975. - Deputado João Olimaeo.

LEGI8T,ACAO GITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇ;W DÁS COMISSÕES

PERMANENTES

LEI N.O 1.316,
DE-20 DE JANEIRO DE 1961

Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei:

PRIMEIRA PARTE

TíTULO UI

Das Vantagens
............................................

CAPíTULO XXVII

Do TransportJl
............................................

Art. 213 Consideram-se pessoas da fa
mília do militar. para concessão de passa
gem, desde que vivam às suas expensas e
sob o mesmo teto:

a) a esposa;
b) as filhas, enteadas, irmãs, cunhadas

e sobrinhas, desde -- que solteiras, viúvas
ou desquitadas;

c) os filhos, enteados, irmãos, cunha
dos e sobrinhos, quando menores ou invá
lidos;

d) a mãe e a sogra, desde que viúvas,
solteiras ou desquitadas;

e) os avós e o pai, quando inválidos;

f) Os netos órfãos, se menores ou invá
lidos.

LEI N.o 935,
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1949
Melhora a inatividade remunerada.

dos terceiros e segunãos-sargentos das
Forças Armadas, com mais de 25 anos
de serviço.

O .Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu .sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 Os terceiros e segundos-sar
gentos das Forças Armadas, com mais de
25' (vinte e cinco) anos de serviço, compu
tados na forma prevista no Estatuto dos
Militares, serão promovidos à graduação
imediatamente superior na data da res
pectiva reforma ou transferência para a
reserva remunerada, voluntária ou com
pulsória, desde que tenham ótimo compor
tamento e encargos de tamííía, na forma
estabelecida pelo § 3.0 do artigo 231, do
Decreto-lei n,o 2.186, de 13 de maio de
1940 (Código de Vencimentos e Vantagens
dos Mílitares do Exército).

Parágrafo único. O disposto neste ar-
tigo aplica-se aos terceiros e segundos
sargentos reformados ou transferidos para
a reserva remunerada, a partir da data
em que o Decreto-lei n.O 9.106, de 29 de
março de 1946, perdeu a vígêncta,

DECRETO-LEI N.o 9.106,
DE 29 DE MARÇO DE 1946

Permite a- promoção à graduação
imediatamente superior, dos segundos
e terceiros-sargentos com mais de 25
anos de serviço. .

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os segundos e terceiros-sargen
tos que contarem na vigência deste De
creto-lei mais de vinte e cinco anos de
serviço e que solícttarem transferência pa
ra a reserva remunerada, poderão ser pro
movidos à graduação imediatamente su
perior, para melhoria de reforma, contan
to que satisfaçam às seguintes condições:

a) comportamento ótimo ou excepcio
nal;

b) encargos de familia;
c) opinião favorável do comandante ou

chefe.
Art. 2.0 O presente Decreto-lei entrará

em vigor na data de sua publicação e
será aplicado até 30 de junho de 1946.

PROJETO DE LEI ~
N.o 311, de 1975

mo SR. OD.(1C'IR ~EIN)

Revoga o Decreto-lei n.? 477, de 26
de fevereiro de 1969, que "define in
frações disciplinares praticadas por
professores, alunos, funcionários ou
empregados de estabelecimentos de en
sino público ou particulares, e dá outras
providências".

. (As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Educação e Cultura.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° É revogado o Decreto-lei n.? 477,
de 26 de fevereiro de 1969, que "define in
frações disciplinares praticadas por profes
sores, alunos, funcionários ou empregados
de. estabelecimentos de ensino público ou
particulares".

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, ~

Saia das Sessões, em 23 de abril de 1975.
- Odacír Klein.

Justificação

A revogação pura e simples do Decreto
lei n.O 477, de 26 de fevereiro de 1969, pode
parecer a muitos uma tentativa para elidir
do nosso ordenamento juridico uma lei de
repressão política a uma parcela ponderá
vel da população brasileira: os estudantes.
Embora o conteúdo repressivo do diploma
legal repugne nossa consciência do justo
e do injusto, não é esse o "leit motív" que
nos animou à apresentação deste Projeto.
A proposta ora submetida à apreciação do
Congresso Nacional prende-se basicamente
à eliminação desse exemplar do acervo de
leis mal elaboradas, que deslustram o eon
ceíto de que o Executivo sabe manipular e
fornecer à Nação leis inteligentes, estremes
de erros graves.

2. Vejamos:
I - Da Técnica Legislativa

e da Injuridicidade

O Decreto-lei n.O 477 principia per pecar
na própria ementa, No dizer dos grandes
autores que trataram do assunto, entre os
quais HESIO PINHEIRO (in "Técnica Le
gislativa", 2." ed., 1962, pág. 49), a ementa,
ou rubrica, "é uma frase curta, capaz de .
exprimir, realmente, o seu objetivo ou fi
nalidade primordial". Enumera os seus ele ..
mentes fundamentais: concisão, precisão de

termos, clareza e realidade. Integra a pre
cisão de termos e a clareza a sua redação,
que deve ser escorreíta, infensa a erronías
gramaticais. Transcrevemo-la:

"Define infrações disciplinares pratica
das por professores, alunos, funcioná
rios, ou empregados de estabelecimentos·
de ensino público ou particulares, e dá
outras providências."

As gramáticas e os dicionários definem
o artigo, na essência, como "palavra que se
junta aos substantivos para indicar que se
tomam' em sentido determinado". ("Peque
no Dicionário Brasileiro da Língua Portu
guesa", Edição Victor oívíta, 1971). Ora, se
a lei define os atos, infrações, das pessoas
enumeradas, logicamente esses atos são de
terminados e, conseqüentemente, devem vir
precedidos do artigo definido, que os deter
mina, como determinados estão. Logo, a
ementa deveria redigir-se: Define as infra
ções disciplinares".,.

3. A ementa, como salientado, deve con
ter uma frase curta, apta a expressa-r seu
objetivo ou finalidade. Para que, portanto,
uma ementa de enumeração exaustiva, se
se pode redigi-la de maneira muito mais
simples? Bastaria: "Define as infrações dis
ciplinares praticadas dentro ou fora de
estabelecimentos de ensino, e determina
outras providências." Se as infrações são
praticadas, só o podem ser por alguém e
esse alguém define-o o artigo LO A desne
cessidade, também, de se dizer se o esta
beleclmento é de .ensíno público ou parti
cular, evidencia-se. Qualquer estabeleci
mento de ensino enquadra-se na lei, porque
só existem o público e o particular. Daí o
excesso em especificar o tipo de estabeleci
mento de ensino. Ainda na ementa, outra
abusão: ... "estabelecimentos de ensino pú
blico ·ou particulares" ... Por que "parti
culares" no plural? Somente se compreende
essa forma se o legislador pretendesse dis
tinguir estabelecimentos particulares de
estabelecimentos de ensino, o que seria erro
maior, porque a hipótese abrangeria todos
os estabelecimentos particulares (casas co
merciais, firmas. indústrias etc.). Não foi,
portanto, essa a intenção. Quis o autor re
ferir-se aos estabelecimentos de ensino pú
blico ou de ensino particular. Para que,
então, a pluralização do adjetivo particular
se o substantivo ensino, com que concorda
em gênero e número. aparece no singular?
Parüículares, como está, afastaria a .eoneor
dâncía com ensino e o levaria a concordar
com estabelecimentos, um erro vitando. In
teressante que no texto do artigo LO faz-se
a retificação. e, lá, o adjetivo está no sin
gular, Não se argumente seja erro tipográ
fico do modelo em exame, porque temos em
mãos vários exemplares diferentes do De
creto e todos eles repetem a erronía.

4. O item H em que se divide o artigo
LO contém a seguinte superfluidade: afir
ma que comete infração disciplinar a
pessoa (enumerada) que "atente contra
pessoas ou bens, tanto em prédios ou ins
talações, de qualquer natureza, dentro de
estabelecimentos de ensino, como fora dele"
(grifamos os excessos). Bastaria, data ve
Dia: atente contra pessoas ou bens de qual
quer natureza. Estaria dito tudo, porque a
norma pune qualquer atentado, tanto em
prédios ou instalações, como dentro dos es
tabelecimentos ou fora deles. Observe-se
que o certo é "deles", no plural, para con
cordar com "estabelecimentos". Enfim. a
forma escolhida para a sua redação é a pior
possível. Há anacolutia no desvio após o
comparativo "tanto em prédio ou· instala
ções", que ficou no ar, sem seqüência sin
tática.

5. Relativamente ao item IH, outro erro
de concordância, quando, no final, o "dele"
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permanece no singular, quando deveria con
cordar com movimentos subversivos, pas
seatas, desfiles ou comícíos". Atente-se para
o fato de termos diante de nós nada menos
que três textos do Decreto, todos de publi
cações diferentes ...

6. Outro deslize quanto à tecnicidade de
sua elaboração reside em consignar primei
ro por extenso e, em seguida, repeti-las,
dentro' de parênteses, em algarismo, toda
vez em que se refere a grandezas. Verbi
gratia, cinco (5), em vez de 5 (cínco) , como
recomendam os tecnicistas. A razão da in
serção parentética explica-se pela necessi
dade de toda vez em que sair mal impresso
um número, em textos legais, sua repetição
por extenso, entre parênteses, venha em
socorro do algarismo supresso ou ilegível.
Atente-se para o pormenor de que não há
um procedimento uniforme em todo o eon
texto. Ora se inscreve o algarismo precedido
do numeral por extenso, ora consigna ape
nas o numeral e se despreza o algarismo.

7. Como último desaire técnico da pro
posição sob o ponto de vista formal, no
nosso entender, há o artigo 6.0, que engloba
as cláusulas de vigência e de revogação.
Tem sido vezo do Executivo não respeitar
os ditames da técnica legislativa, na parte
em que ensina, enfaticamente, que "cada
artigo deve conter um único assunto" (op,
cito pág. 84). E os artigos agasalhadores das
duas cláusulas até que dispõem sobre assun
tos antagônicos: manda, um, a lei entrar
em vigor c manda, o outro, revogar as dis
posições em contrário ...

8. Continuemos a dissecar a técnica ela
boratíva do Decreto-lei, agora quanto à
impropriedade, imperfeição ou desnecessi
dade de alguns de seus preceitos. Todos os
artigos definidores das infrações disciplina
res estão a repetir, com outras palavras,
infrações já previstas em outros textos de
lei, porquanto quem os concebeu esqueceu
se de afirmar que essas transgressões disci
plinares são puníveis, assim ou assado, se
cometidas por aquelas pessoas na qualidade
de aluno, professor, funcionário ou empre
gado de estabelecimento de ensino. Basta
ria que se redigisse assim o artigo 1.0:

"Comete infração disciplinar o profes
sor, aluno, funcionário ou empregado
de estabelecimento de ensino público ou
particular que, nessa qualidade:" (gri
famos o acréscimo).

A expressão condicional "nessa qualida
de" ernprestaria ao agente da infração uma
qualidade particular, especial, vizinha da
quela que a doutrina penal classifica de
crime próprio. Com a ereção de novos su
jeitos ativos para os atos que especifica, a
disposição do artigo 1.0 elídíria seu caráter
repetitivo, em cotejo com outros textos le
gais. Se o legislador do 477 tivesse suprido
a lacuna apontada, as infrações constantes
dos itens III (prática de atos subversivos) e
IV (posse de material subversivo) não se
teriam tornado despiciendas ao repetirem
os crimes previstos nos itens III e I, respec
tivamente, do artigo 45 da Lei de Segurança
Nacional, porque esses crimes, praticados
por estudante, professor ou servidor de es
tabelecimento de ensino se transformariam
em infrações disciplinares como atos comis
sívos próprios, libertos da órbita da segu
rança nacional. Como está no Decreto, sem
o adendo de que aquelas infrações serão
assim consideradas se praticadas por pro
fessor, aluno ou servidor de estabelecimento
escolar, nessa qualidade, quaisquer daque
les atos (infrações) estariam subsumídos
nos dispositivos da Lei de Segurança. No
mesmo diapasão do entendimento aqui ex
posto, estão as infrações previstas nos itens
V e VI do artigo 1.0 do malfadado Decreto-
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lei, que encontram repressão em outro di
ploma legal. Para arrematar esse entendi
mento, ressalte-se a infração disciplinar
contida no item VI, in fine, do mesmo arti
go 1.0, que diz, expressls verbis:

"Art. 1.0 .

VI - ou para
praticar ato contrário à moral .

O Código Penal Brasileiro dedica todo um
Título, o VI, aos crimes contra os costumes,
praticados contrariamente à moral. Logo,
se se não especificar que esses crimes, pra
ticados na condição daquelas pessoas cons
tantes do 'enunciado do artigo 1.0, caput,
constituem infrações disciplinares, com
penas mais benignas, a norma se esvazia e
desaparece ante o império da norma penal
genérica. Aliás, todo o elenco das infrações
especificadas pelo Decreto-lei torna-se inó
cuo ante o parágrafo 5.° do artigo 3.°, que
reza:

"§ 5.0 Quando a infração estiver ca
pitulada na Lei Penal, será remetida
cópia dos autos à autoridade compe
tente."

Seria possível, ausente a ressalva da con
dição do agente, o cometimento daquelas
infrações sem envolvimento com a lei pe
nal? Parece-nos que não e, se não, por que
a superfluidade da enumeração, tão ociosa
quão desprezível? Toda infração discrimi
nada no Decreto sub-examen está capitu
lada, ora na lei penai comum (Código Pe
nal), ora na lei penal especial (Lei de Se
gurança Nacional). É aqui que muitos rela
tores, dos mais ilustrados da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, têm in
quinado de ínjurídícas proposições desse
jaez. Projetos que tentarem derribar ou
modificar indiretamente a sistematização
de normas pertencentes ao direito material,
substantivo, básico das demais normas for
mais ou adjetivas, sem que proponham al
teração do texto fundamental, têm sido, por
muitos, considerados ínjurídícos e, portanto,
rejeitados.

9. O Decreto-lei 477 não é projeto, é
lei; sua injuridicidade, por conseguinte, não
pode mais ser sanada por simples emenda
ou rejeição. O remédio é revogá-lo por ou
tra lei de igual hierarquia: a lei ordinária.

A ínjurldicídade mais flagrante que res
suma de seu contexto é a afronta a um dos
mais legítimos direitos do homem: o direito
à subsistência, o direito à vida. Quando uma
lei atenta contra o direito natural, um dos
princípios gerais de Direito, é lei Injurídíca,
de exceção, fadada à repulsa geral. É o que,
ínquísítoríalmente, dispõe o item I do § 1.0
do art. 1.0:

§ 1.0 As infrações definidas neste ar
tigo serão punidas:
I - se se tratar de membro do corpo
docente, funcionário ou empregado de
estabelecimento de ensino, com pena
de demissão ou dispensa, e a proibição
de ser nomeado, admitido ou contrata
do por qualquer outro da mesma natu
reza, pelo prazo de cinco (5) anos;"
(grifamos) .

Se, exemplf gratía, um professor só dis
põe do magistério para o sustento próprio
e da família participar de uma passeata
que julga patriótica, embora não autoriza
da, ou um empregado de colégio, por igno
rância, tomar parte de um comício ainda
não autorizado, ficarão, ambos, na miséria,
sem meios de subsistência? Os próprios
governos pós-revolucionários, no Brasil,
vêm respeitando o chamado direito originá-
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rio aos punidos por atos institucionais, às
vezes por práticas muito mais graves do
que as estatuídas no Decreto-lei. Permitem
que os cassados exerçam as atividades pro
fissionais para as quais estão habilitados,
a fim de que a fome não lhes bata à porta.
Por acaso os atingidos pelas disposições do
477 não enfrentam os mesmos problemas?
A Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, proclamada pela Assembléia Geral
das Nações Unidas e assinada pelo Brasil,
estabelece, respectivamente, em seus arti
gos III e XXIII, que todo homem tem direi
to à vida e ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de
trabalho e à proteção contra o desemprego.
São preceitos de direito internacional deri
vados do direito natural à vida e, portanto,
à subsistência e, conseqüentemente, ao tra
balho.

Outro passo que nos chama a atenção é
a existência do art. 4.°, expressls:

"Comprovada a existência de dano pa
trimonial no estabelecimento de ensino,
o infrator ficará obrigado a ressarci-lo,
independentemente das sanções disci
plinares e criminais, que, no caso, cou
berem."

Basta, para comprovar a superfluidade
desse preceito, a citação do artigo 159, do
Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão, v(\
luntáría, negligência ou imprudência,
violar direito, ou causar prejuízo a ou
trem, fica obrigado a reparar o dano."

É demonstração de má técnica incluir em
corpo de lei preceito já estipulado em outro
constante do direito positivo.
Ir - Da Inconstitucionalidade

10. O problema da inconstitucionalidade
dos atos praticados com base nos Atos Ins
titucionais tem ocupado a pauta de nume
rosos tribunais do Pais Alega-se sua incon
formidade com o texto constitucional, quan
do este estabelece:

"Art. 153. . .........................•

§ 4.° A lei não poderá excluir da apre
ciação do Poder Judiciário qualquer le
são de direito individual".
§ 15. A lei assegurará aos acusados
ampla defesa, com os recursos a ela
inerentes" ...

Todos sabemos que tais Atos advíeram
de uma situação excepcional ocorrida em
certa quadra da vida nacional, reconheci
damente passional e tumultuada. Quisesse
Deus não existisse Ato Institucional, por
que não teríamos a pairar sobre nossas ca
beças essa "espada de Dâmocles", que não
sabemos quando se despencará. Mas, se a
própria Constituição, no seu artigo 181, itens
I, H e IH, das "Disposições Gerais e Tran
sitórias" manda aprovar esses atos, exclu
indo-os de apreciação judicial, não há falar
em inconstitucionalidade do Decreto-lei n.o
477, expedido de acordo com o art. 2.°, §
1.0, do AI-5. A ressalva consta da Lex Fun
damentalís e, portanto, o dispositivo gené
rico contido no art. 153, § 4.°, supracitado,
não se aplica aos casos especiais acober
tados pelo art. 181 e respectivos itens.

11. Fenômeno diferente acontece com o
prefalado item I do § 1.0 do primeiro arti
go, quando corta os meios de subsistência
do membro de corpo docente e do servidor
de estabelecimento de ensino, cujos atos
nele se enquadrarem. Além da ínjurídtcida
de há pedaço apontada, ocorre, realmente,
uma inconstitucionalidade. Ora, a oportu
nidade de trabalho para todos é uma das
conquistas mais significativas do mundo ci
vilizado. Reforçada pelo espírito liberal pre-
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dominante após a Revolução Francesa, ins
creveu-se em quase todas as Constituições
modernas, vindo a cristalizar-se, em 1943,
na Declaração Universal dos Direitos Hu
manos, em 1964, no Brasil, na Lei n.O 4.319,
de 16 de março de 1964 (Cria o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) e
em 1967, no texto da nossa Carta Magna,
§ 23 do art. 153, verbísr

"li: livre o exercício de qualquer tra
balho, ofício ou profissão, observadas
as condições de capacidade que a lei
cstabelecer. "

Essa a inconstitucionalidade que víslum
bramas no Decreto-lei em exame, por im
pedir que o indigitado autor de uma das
infrações possa exercer o sacratíssimo di
reito ao trabalho. Esse direito laborativo
sofre ainda restrições graves, quando se
suspende o indiciado de seu cargo, função
ou emprego ou, se estudante, impede sua
freqüência às aulas, caso o requeira o en
carregado do processo (art. 3.0, § 1.0, do
D.L. 477). Se o estudante, v.g., for indi
ciado (note-se: indiciado vem de indício,
sinal, vestígio, ou, como o define o "Novís
simo Dicionário Jurídico Brasileiro", pag.
336, circunstância Que deixa entrever uma
coisa, sem a descobrir completamente), po
de ficar proibido de freqüentar as aulas.
Significa que, se o encarregado entender de
solicitar a proibição, o estudante perderá o
ano. Como punir alguém que ainda não
passou de indiciado, antes mesmo de se for
malizar a acusação? E se o processo, ao
final, concluir pela inocência do acusado?
Por isso pensamos ser extremamente exor
bitante a cláusula inscrita no § 1.0 do ar
tigo 3.0, por ensejar seja negado efeito sus
pensivo aos atos sindícantes ,

III - Conclusão
Ante todo o exposto nesta justificação,

cremos ter levantado ao Decreto-lei n.O ...
477, de 26 de fevereiro de 1969, suspeição
suficientemente fundada para que os no
bres colegas de sodalicio se recusem, como
nós, a aceitá-lo como concebido, porque lei,
sendo uma commune praeceptum, é, no di
zer de FERRARA, a expressão da vontade
do Estado, e esta persiste autônoma, inde
pendente do complexo de pensamentos e
tendências que animaram as pessoas co
operantes em sua emanação.

Sala das Sessões, em de de
1975. - Deputado Odacir Klein Apoio:
João Gilberto - Jader Barbalho - ILE
GíVEL - Mário Frota - Taeiano Delgado
- Henrique Cardoso - Jorge Vequel 
Noide Cerqueíra - Fernando Gonçalves 
Walnor de Luca - Norton Macedo - Hil
derico Oliveira - Luís Henrique - José
Thomé - José Costa - João Cunha 
Adhemar Santilo - (ILEGíVEL) - Al
varo Dias - Marcelo Gato - Gomes da
Amaral - Genervino Fonseca _ Antônio
Pontes - Lidovino Fanton - Amaury J\{ül
ler - Jorge Moura - (ILEGíVEL) - Na
dyr Rossetti - Francisco Lihardoní.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

DECRETO-LEI N.o 477,
DE 26 DE l!'EVEREIRO DE 1969

Define infrações disciplinarcs prati
cadas por professores, alunos, funcio
nários ou empregados de estabeleci
mentos de ensino público ou particula
res, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o parágrafo 1.0

do Art. 2.° do Ato InstitucIonal n,o 5, de
13 de dezembro de 1968, decreta:

Art. 1.0 Comete infração disciplinar o
professor, aluno, funcionário ou- empregado

de estabelecimento de ensino público ou
particular que:

I - alicie ou incite à deflagação de mo
vimento que tenha por finalidade a para
lisação de atividade escolar ou participe
nesse movimento;

II -- atende contra pessoas ou bens tan
to em prédio ou instalações, de qualquer
natureza, dentro de estabelecimento de en
sino, como fora dele;

III - pratique, atos destinados à organi
zação de movimentos subversivos, passeatas,
desfiles ou comícios não autorizados, ou
dele participe;

IV - conduza ou realize, confeccione,
imprima, tenha em depósito, distribua ma
terial subversivo de qualquer natureza;

V - seqüestre ou mantenha em cárcere
privado diretor, membro de corpo docente,
funcionário ou empregado de estabeleci
mento de ensino, agente de autoridade ou
aluno;

VI - use dependência ou recinto eseo
lar para fins de subversão ou para prati
car ato contrário à moral ou à ordem pú
blica.

§ 1.0 As Infrações definidas neste arti
go serão punidas:

I - se se tratar ue membro do corpo
docente, funcionário ou empregado de es
tabelecimento de ensino com pena de de
missão ou dispensa, e a proibição de ser
nomeado, admitido ou contratado por
qualquer outro da mesma natureza, pelo
prazo de cinco (5) anos;

II _. se se tratar de' aluno, com a pena
de desligamento, e a proibição de se ma
tricular e111 qualquer outro estabelecimen
to de ensino pelo prazo de três (3) anos.

§ 2.0 Se o infrator for beneficiário de
bolsa de estudo ou perceber qualquer ajuda
do Poder Público, perdê-Ia-á. e não poderá
gozar de nenhum desses benefícios pelo
prazo de cinco (5) anos.

§ 3.0 Se se tratar de bolsista estran
geiro será solicitada a sua imediata reti
rada do território nacional.

Art. 2.0 A apuração das infrações a
que se refere este Decreto-lei far-se-á me
diante processo sumário a ser concluído
no prazo improrrogável de vinte dias.

Parágrafo único. Havendo suspeita de
prática de crime, o dirigente do estabele
cimento de ensino providenciará desde lo
go a instauração de inquérito Policial.

Art. 3.° O processo sumário será rea
lizado por um funcionário ou empregado
do estabelecimento de ensino, designado
por seu dirigente, que procederá às dili
gências convenientes e citará o infrator
para, no prazo de quarenta e oito horas,
apresentar defesa. Se houver mais de um
infrator o prazo será comum e de noven
ta e seis horas.

§ 1.° O indiciado será suspenso, até o
julgamento, de seu cargo, função ou em
prego, ou, se for estudante proibido de fre
qüentar as aulas, se o requerer o encarre
gado do processo.

§ 2.0 Se o infrator residir em local igno
rado, ocultar-se para não receber a cita
ção, ou citado, não se defender, ser-lho-á
designado defensor para apresentar a de
fesa.

§ 3.0 Apresentada a defesa, o encarre
gado do processo elaborará relatório den
tro de quarenta e oito horas, especificando
a infração cometida, o autor e as razões
de seu convencimento.

§ 4.0 Recebido o processo, o dirigente
do estabelecimento proferirá decisão fun
damentada, dentro de quarenta e oito ho
ras, sob pena do crime definido no Art.
319 do Código Penal, além da sanção co
minada no item I do § 1.° do art. 1.0 deste
Decreto-lei.

§ 5.0 Quando a infração estiver capitu
lada na Lei Penal, será remetida cópia dos
autos à autoridade competente.

Art. 4. Comprovada a existência de
dano patrimonial no estabelecimento de
ensino, o infrator ficará obrigado a ressar
ci-lo, independentemente das sanções dis
ciplinares e criminais que, no caso, cou
berem.

Art. 5.° O Ministro de Estado da Edu
cação e Cultura expedirá, dentro de trin
ta dias, contados, da data de sua publica
ção, instruções para a execução deste De
creto-lei.

Art. 6.° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.

Brasília, 26 de fevereiro de 1969; 148.°
da Independência e 81.° da República.
A. COSTA E SILVA - Luís Antônio da
Gama e Silva _ Tarso Dutra.

PROJETO DE LEI
N.o 315, de 1975

(DO SR. ALCEU COLLARES)
Estende à atividade profissional de

Mecânico de Máquinas a óleo Diesel as
vantagens da aposentadoria especial
pl'evista na legislação vigente.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Trabalho e Legislação Social
e de Flriariças.)

O Congresso Nacional decreta:
A,·c. 1.° Ao Mecânico de Máquinas a 61eo

Diesel, que conte 25 (vinte e cinco) anos no
exercícío da profissão, é concedida a apo
sentadoria especial de que trata o art. 31,
da Lei n.? 3.307, de 26 de agosto de 1960,
com a alteração introduzida pelo artigo 1.0
da Lei ri.? 5. 440-A, de 23 de maio de 1968,
desde que haja prestado à Previdência So
cial número igualou superior de contribui
ções que a prevista no art. 1.0 do Decreto
n. o 63 _230, de 10 de setembro de 1968, e
atenda às demais exigências nela contidas.

Art. 2.0 Para os efeitos desta lei, a ati
vidade de Mecânico de Máquinas a óleo
Diesel é equiparada à dos profissionais clas
sificados no código 2.5.3 - operações Di
versas, do Quadro U, anexo ao Decreto n.?
63.230, de 10 de setembro de 1963.

Art. :l.o Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação.

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições
em contrário.

Justificação
A aposentadoria especial é concedida ao

ürabafhador que executa serviços considera
dos penosos, insalubres ou perigosos, ria
forma da legislação vigente.

A atividade de mecânico de máquinas a
diesel deve ser enquadrada entre aquelas
consideradas insalubres.

Corrigindo vazamentos no sistema de ali
mentação, o mecânico especializado em die
sel entra forçosamente em contato direto
com o combustível e, quando da regulagem
dos motores, fica exposto aos gases prove
nientes da combustão com inegáveis pre
juízos à saúde.

li: justo, pois, estender a esta categoria
profissional os beneficios da aposentadoria
aos 25 anos de serviços.

Bala das Sessões, em de abril de 1975.
- Alceu Oollares,
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'LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

Lei Orgânica da Previdência Social
LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960,

com as alterações introduzidas pela Lei n,?

5.440-A, de 23 de maio de 1968.

TíTULO !II

Das Prestações
' •••••••••• i•••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPíTULO V

Da Aposentadoria Especial

Art. 31. A aposentadoria especial será
concedida ao segurado que, contando no mí
nimo 15 (quinze) anos de contribuições, te
nha trabalhado durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo me
nos, conforme a atividade profissional, em
serviços que, para esse efeito, forem consi
derados penosos, insalubres ou perigosos,
por Decreto do Poder Executivo.

CAPíTULO XII
Do Conselho Fiscal

Art. 124. A sociedade anônima ou com
panhia terá um conselho fiscal composto
de três ou mais membros e suplentes em
igual número, acionistas ou não, residentes
no País, eleitos, anualmente, pela assem
bléia geral ordinária, os quais poderão ser
reeleitos.

Parágrafo único. A- remuneração dos
membros do conselho fiscal será fixada
anualmente, pela assembléia geral ordiná
ria que os eleger.

Art. 125. É assegurado aos acionistas
dissidentes, que representarem um quinto
ou mais do capital social, e aos titulares
de ações preferenciais o direito de eleger,
separadamente, um dos membros do Con
selho Fiscal e o respectivo suplente.

Art. 126. Não podem ser eleitos para o
Conselho Fiscal os empregados da socieda
de, os parentes dos Diretores até o terceiro
grau e os que se acharem nas condicões
previstas no § 4.° do art. 116. -

Art. 127. Aos membros do Conselho Fis
cal incumbe:

I - examinar, em qualquer tempo, pelo
menos de três em três meses, os livros e pa
péis da sociedade, o estado da caixa e da
carteira, devendo os Diretores ou liquidan
tes fornecer-lhes as informações solicita
das;

II - lavrar no livro das "Atas e Pareceres
do Conselho Fiscal" o resultado do exame
realizado na forma da alínea I deste artigo;

III - apresentar à assembléia geral ordi
nária parecer sobre os negócios e as opera
ções sociais do exercício em que servirem,
tomando por base o inventário, o balanço
e as contas dos diretores;

IV - denunciar os erros, fraudes ou cri
mes que descobrirem, sugerindo as medidas
que reputarem úteis à sociedade;

V - convocar a assembléia geral ordiná
ria, se a Diretoria retardar por mais de um
mês a sua convocação, e a extraordinária
sempre que ocorrerem motivos graves e ur
gentes;

VI - praticar, durante o período da li
quidação da sociedade, os atos a que se re
ferem as alíneas anteriores, tendo em mira
as disposições especiais que regulam a Ií
quidação;

Parágrafo único. Os fiscais poderão es
colher para assisti-los no exame dos livros,
do inventário, do balanço e das contas, pe-

rito-contador, legalmente habilitado, cujos
honorários serão fixados pela assembléia
geral.

Art. 123. A responsabilidade dos fiscais
por atos ou fatos ligados ao cumprimento
de seus deveres obedece às regras que de
finem a responsabilidade dos diretores.

Parágrafo único. As atribuições e pode
res conferidos pela lei ao Conselho Fiscal
não poderão ser outorgados a outros órgão
da sociedade.

PROJETO DE LEI
N.O 316, de 1975

(DO SR. CANTtDIO SAMPAIO)

Acrescenta parágrafos ao art. 77 da
Lei ri," 5.108, de 21 dc setembro de
1966 (Código Nacional de Trânsito).

(As Comissões de Constituição e Jus-
tiça e de Transportes.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 77 da Lei n.v 5.108, de 21

de setembro de 1966, fica acrescido de 4
(quatro) parágrafos, com a seguinte reda
ção:

"Art. 77. . .
§ 1.0 ..............•.....•......•.•.•
§ 2.0 '" ...•..............•
§ 3° A apresentação da Carteira de
Habilitação será feita contra a entrega
obrigatória de "vale-carta", que permi
ta a direção de veículos e o livre exer
cicio da profissão, em se tratando de
motorista profissional, até a realiza
ção dos exames e a verificação de con
tinuarem satisfeitos os requisitos le
gais mínimos de capacidade física,
mental e técnica para dirigir.
§ 4.0 Os exames de que trata este
artigo deverão ser completados 110 pra
zo máximo de noventa dias, contados
da data da apreensão da Carteira de
Habilitação, e poderão realizar-se em
órgão oficial ou em instituições parti
culares devidamente credenciadas pe
rante a repartição de trânsito compe
tente.
§ 5.° Somente à vista dos resultados
dos exames que concluam, em caráter
írrecorrrvel, pela perda da capacidade
para dirigir, ou em razão de interdi
ção de direito face a eondenação cri
minal transitada em julgado, na forma
da respectiva legislação penal, poderá
ser apreendida a Carteira de Habilita
ção, em caráter provisório ou definiti
vo, sem qualquer contra entrega do "va
le-carta" a que se refere o § 3.°

§ 6.° Em casos excepcionais, poderá
ser apreendida a Carteira de Habilita
ção, em caráter provisório e sem a con
tra entrega do respectivo "vale-carta",
quando a autoridade de trânsito verifi
car, mediante laudo de exame de do
sagem alcoólica elaborado por órgão
oficial, que o condutor do veículo, por
ocasião do evento, se encontrava em
estado de embriaguez, ou quando, em
razão de exame clínico efetuado de pla
no por órgão oficial, for constatada a
ocorrência de distúrbio mental grave,
que impossibilite a direção de veículo
ou quando esteja o condutor, por oca
sião do acidente, sob o efeito de subs
tância psicotrópica cu entorpecente."

Art. 2.° O Poder Executivo regulamen
tará esta lei dentro de noventa dias, con
tados da sua promulgação.

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na
data da sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Esta proposição foi elaborada com base

em tese unanimemente aprovada pelo Sim
pósio Nacional de Trânsito, realizado sob
os auspícios da Câmara dos Deputados, em
Brasília, no período de 17 a 21 de setembro
de 1973.

Referida tese foi apresentada à Comis
são de Direito de Trânsito daquele concla
ve pelo Dr. José Paulo Moutinho, Assessor
Juridico do Sindicato de Oondutores de
Veículos Rodoviários do Estado de São
Paulo, tendo merecido aprovação unânime
dos demais membros da Comissão, Desem
bargador Jader Barros Eiras, Vice-·Presi
dente do Tribunal de Justiça do Estado do
Acre, Dr. Álvaro Rocha, Consultor Jurídico
do Departamento Estadual de Trânsito do
antigo Estado da Guanabara, Major Dr,
Klinger sobreíra de Almeida, da Polícia
Militar do Estado de 'Minas Gerais, sendo
coordenador o nr. Geraldo Faria Lemos
Pinheiro, Juiz do Tribunal de Alcada do
Estado de São Paulo. '

O mencionado Simpósio teve por objetivo
trazer a esta Casa valiosos subsídios para
a apresentação de proposituras que visem
a conter o inusitado surto de acidentes de
trânsito, através de medidas legais de or
dem preventiva e repressiva, decorrentes de
acurado exame das causas e conseqüências
desses eventos.

Ficou comprovado, no transcorrer daque
le conclave, que uma das conseqüências
sociais de extrema gravidade e a que re
sulta em ruína para a economia doméstica
do motorista profissional envolvido em aci
dente de trânsito. Como resultado do sinis
tro, fica esse profissional impossibilitado
de exercer o seu mister, em razão da apre
ensão, nem sempre regular, da sua Cartei
ra de Habilitação.

Para cumprimento dos dispositivos legais
que permitem a apreensão, independente
mente de prévia verificação da culpa do
condutor, em caso de acidentes graves e
a juizo da autoridade de trânsito, vimos
inaugurar-se a prática arbitrária e, por ve
zes, odiosa da indiscriminada cassacâo da
licença para dirigir, levada a cabo por
agentes do Poder Público despreparados ou,
até, de má fé.

Por outro lado, é notário a impossibili
dade de pronta realização dos exames de
capacidade psíquica, fisica e técnica, de
molde a ensejar breve solução para o an
gustiante problema da ralta de habilitação
para dirigir, fato que impede o motorista
profissional de continuar trabalhando. o
que o priva dos meios necessários à subsis
tência de sua familia.

Veja-se, ainda, que o simples risco de
apreensão liminar da Carteira de Habilita
ção, em caso de acidente grave, tem provo
cado um alarmante aumento da omissão
de socorro às vitimas. Os condutores en
volvidos em sinistros, temerosos de fie ve
rem privados de suas licenças para dírtglr,
abandonam o local, mesmo que cientes da
ausência de culpa, deixando as vitimas en
tregues à própria sorte ou à atuação de
terceiros.

A realidade social, parece-nos, deve in
formar o legislador. O fato precede à lei,
cujo destino é o equilíbrio das relações so
ciais.

No caso em exame, a par com a defesa
da sociedade, cada vez mais ameaçada pelo
constante aumento dos acidentes de trân
sito, devemos ter presentes os direitos tam
bém dos condutores de veículos, sem que
se pense, com tal procedimento, que a lei
deva afrouxar sul). atuação, a ponto de pro
vocar reação inversa à pretendida.
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o projeto - sem deixar de lado a ne
cessidade de realizacão de novos exames 
busca atender, a um só tempo, os interes
ses socíaís e os particulares dos condutores
de veículos, cujo legítimo direito ao livre
exercício de sua profissão decorre, em úl
tima análise, de mandamento constitucio
nal.

Na verdade, se para o motorista amador
a cassação da licença para dirigir já acar
reta prejuízo, para o profissional represen
ta gravame insuportável, eis que reflete no
próprio sustento da família.

Assim, preservando as cautelas necessá
rias à dercsa social, a proposição tem em
mira o banimento de atos arbitrários, cuja
ocorrência, lamentavelmente, foi reconhe
cida no já mencionado Simpósio Nacional
de Trânsito, de que participaram autorida
des administrativas e judiciárias de no
meada e de larga experiência no campo
em que estamos lavrando. .

O objetivo principal desta proposição es
tá centrado nessa realidade palpável: pros
crever a arbitrariedade sob critério huma
nitário, mas firme e prudente. Em outras
palavras: atender a uma realidade social
sem ferir, nem ao leve, a própria socieda
de.

Não nos esqueçamos, também, que o pro
jeto trata, com o maior rigor, aqueles ca
sos especiais e gravíssimos (§ 6.0 ) , em que
o condutor está sob os efeitos de substàn
eias inebriantes, por ocasião do acidente.
Essa circunstância, só por si, justifica a
adoção das demais medidas constantes da
proposição.

Sala das Sessões, 17 de abril de 1975. 
Deputado Cantídio Sampaio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES

PERMANENTES

LEI N.o 5.108
DE 21 DE SETEMBRO DE i966

Institui o Código Nacional de Trânsito.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO IX

Dos Condutores. de Veículos

Art. 7'/. O condutor condenado por aci
dente que tenha ocasionado deverá ser sub
metido a novos exames de sanidade e téc
nico, para que possa voltar a dirigir.

§ 1.0 Em caso de acidente grave, o con
dutor nele envolvido poderá ser submetido
aos exames exigidos neste artigo, a juizo
da autoridade de trânsito.

§ 2.0 No caso do parágrafo anterior, a
autoridade de trânsito poderá apreender a
Carteira de Habillta('ão do motorista até a
realização dos exames.

PROJETO DE LEI
N.O 317, de 1975

(DO ·SR. GO:M:ES DO AMARAL)
Dispõe sobre o exercício da profissão

de Operador de Raíos-X, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça, de SaÚde e de Trabalho a Le
gislação socrat.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O exercício da profissão de Ope

rador de Raios-X obedecerá ao disposto nes-.
ta lei.

Art. 2.0 A profissão ora regulamentada
somente poderá ser exercida:

a) pelos habilitados na forma do artigo
3.°;

b) pelos que, embora não habilitados, se
encontrem no efetivo exercício da atividade
e venham a promover o registro de que tra
ta o § 2.0 do artigo 3.0 até 120 (cento e vin
te) dias, contados da publicacão da presen-
te lei. •

Art. 3.0 Após a vigência desta lei, a for
mação do Operador de Raios-X somente
poderá ser feita em cursos regulares de en
sino médio, oficiais, oficializados ou reco
nhecidos, com duração mínima de 3 (três)
anos e currículo aprovado pelo Ministério
ela Educação e Cultura.

§ 1.0 O curso previsto no presente arti
go é equiparado, para todos os efeitos le
gais, aos do 2.0 ciclo do ensino médio e equi
valentes.

§ 2.0 O efetivo exercício da profissão de
penderá, ainda, do prévio registro do in
teressado no órgão competente do Ministé
rio da Saúde.

Art. 4.° Compete ao Operador de Raios
X:

1) manejar os aparelhos de Raios-X, com
a finalidade: de obter radiografias para
diagnóstico, ou de realizar tratamento te
rapêutico;

2) preparar o paciente para exposição aos
Raios-X, colocando, se necessário, placas de
chumbo para proteger as partes do corpo
que não devam ficar expostas a radiações;

3) segurar a placa radíográfíca, ou apli
car o "tratamento de Raios-X sob a orien
tação do radiologista;

4) revelar, fixar, lavar e secar a radio
grafia;

5) consertar pequenas imperfeições dos
aparelhos;

6) manter arquivos e registros dos traba
lhos executados.

Art. 5.0 O desempenho da função de
Operador de Raios-X obedecerá às normas
gerais relativas à proteção dos trabalhado
res expostos a radiações ionizantes.

§ 1.0 Os menores de 18 (dezoito) anos
não poderão exercer a atividade de Opera
dor de Raios-X.

§ 2.0 É fixado em 6 (seis) o número de
horas de trabalho diário do Operador de
Raíos-X, vedado qualquer acordo visando
ao aumento da jornada ora estabelecida.

Art. 6.0 Os indivíduos, firmas, sociedades,
associações, companhias ou empresas, e res
pectivas filiais, que operem com Raios-X, ou
a seu cargo tiverem alguma seção dessa ati
vidade, só poderão executar os serviços, de
pois de provarem, perante o órgão compe
tente do Ministério da Saúde, que os encar
regados destes, são exclusivamente protís-.
síonaís habilitados e registrados de acordo
com esta lei.

Parágrafo único. A substituição dos pro
fissionais obrigará a nova prova, por parte
dos empregadores,

Art. 7.0 A União, os Estados e os Muni
cípios, em todos os cargos, serviços e tra
balhos de Operador de Raios-X, somente
empregarão profissionais previamente ha
bilitados e registrados de acordo com o dis
posto no artigo 3.° da presente Lei.

Art. 8.0 As categorias de "hospitais, clí
nícas e casas de saúde", do 5.0 grupo 
Turismo e Hospitalidade, do Plano da Con
federação Nacional do Comércio e de "en
fermelros e empregados em hospitais e ca
sas de saúde. inclusive duchístas e massa
gistas", do 4.0 Grupo - Empregados em Tu-

rismo e Hospitalidade, do Plano da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores no
Comércio, passam a denominar-se, respec
tivamente: "hospitais, clinicas, casas de
saúde e similares" e "enfermeiros e empre
gados em hospitais, clínicas, casas de saú
de e similares, inclusive duchistas, massa
gistas e operadores de Raios-X".

Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogada a disposição
em contrário.

Justificação
Tamanho é o cuidado a que fazem jus os

trabalhadores expostos a radiações ionizan
tes, que a OIT - Organização Internacional
do Trabalho, na Convençãó n. O 115, adota
da na 44.& Sessão da Conferência (Gene
bra, 1960), chegou a estabelecer normas es
peciais de proteção aos referidos profissio
nais.

Embora integrando a categoria em foco'
- e por conseguinte expondo-se a uma sé
rie de distúrbios, entre os quais se desta
cam: a esterilidade permanente e a leuce
mia - os Operadores de Raios-X não con
seguiram, até hoje, ter a sua profissão regu
lamentada, com vistas, especialmente, à re
dução dos perigos enfrentados na execução
de radiografias ou de tratamentos radioló
gicos.

Através da díscípltnaeão profissional, su
gerida no presente projeto, pretendemos,
exatamente, diminuir os riscos impostos aos
Operadores.

De início, a propositura defere a opera
ção de Raios-X apenas aos habilitados em
cursos próprios com duração mínima de 3
(três) anos e currículo aprovado pelo Minis
tério da Educação e Cultura, e enumera as
tarefas a serem habitualmente desenvolvi
das, com a finalidade de eliminar os peri
gos gerados pelo despreparo e os extravasa
mentos de competência.

Em seguida, a duração do trabalho dos
Operadores - e, conseqüentemente a expo
sicão dos mesmos às radiacões - é reduzi
da para 6 (seis) horas diárias, ficando ex
pressamente vedado qualquer acordo desti
nado ao alargamento da jornada.

Atendendo, outrossim, a uma das reco
mendações contidas na Convenção n. O 115,
da OIT, proíbe-se o desempenho da ativi
dade pelos menores de 18 anos, de modo a
evitar prejuízos irreparáveis a organismos
ainda em desenvolvimento.

Mais adiante, procurando compensar as
exigências criadas para o exercício da pro
fissão, estabelece o projeto a obrigatorieda
de da existência de Operadores habilitados
- e registrados, nos serviços especializados
de empresas, associações, etc., esclarecendo
ainda que a substituição desses técnicos
exigirá nova comprovação perante o órgão
no qual tenha sido anteriormente feita a
prova do cumprimento da exigência.

Com idêntico propósito, o art. 7.0 deter
mina que em todos os cargos, serviços e tra
balhos de Operador de Raios-X. a União,
os Estados e os Municípios empreguem S{)

mente profissionais previamente habilita
dos e registrados.

Finalmente, o art. 3.0 corrigindo imperfei
ções do Quadro de Atividades e Profissões
a que se refere o art. 577 da CLT, inclui na
categoria econômica de hospitais, etc. a ex
pressão "similares", de modo a abranger
consultórios, serviços especializados de em
presas e associações, etc., e na categoria
profissional dos enfermeiros, etc. além da
mesma expressão "similares", a classe dos
Operadores de Raios-X.

O projeto encontra apoio no art. 8.°, item
XVII, letra r da Constituição Federal 
que atribui à União competência para le-
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gíslar sobre "eondícões de capacidade para
o exercício das proríssões liberais e técnico
científicas", e não se indispõe com o livre
exercício das profissões, assegurado pelo art.
152, § 23 da Lei Maior, uma vez que este
mesmo preceito submete a prática profissio
nal "às condições de capacidade que a Ieí
estabelecer". Esta última norma, cuja pro
cedência não mais é posta em dúvida, após
inúmeras decisões do Supremo Tribunal Fe
deral ratificando-a, mereceu, aliás, a
seguinte explícaçâo -- defesa de Themísto
eles Cavalcanti, renomado jurista e ex-inte
grante do Excelso Pretórío:

"Tal como as outras liberdades, a de
profissões sofre as restrições impostas
pelo interesse público, que exige a pro
va prévia da idoneidade e capacidade
daqueles que a exercem.

O Estado usa, assim. de um verdadeiro
poder de polícia, que se poderfa en
quadrar dentro de um título geral de
Polícia das profissões.
As restrições impostas à liberdade abso
luta são determinadas pela lei, dentro
dos limites fixados pelo texto constitu
cional.
A Constituição de 1891 declarava, em
seu artigo 7.°, § 24: "É garantido o li
vre exercício de qualquer profissão mo
ral, intelectual e Indústrial."
Embora sem limitações bem definidas,
o texto acima mencionado sofria, em
sua aplicação, restrições. plenamente
justificadas. Tinha a ampará-lo a dou
trina e a jurisprudência dos nossos Tri
bunais.
Comentando o aludido texto, escreveu
Carlos Maximiliano, em perfeita sínte
se da interpretação dada à disposição
constitucional:

"A liberdade consiste em não existir
corporação de ofício em ser a classe
acessível a todos, abertas, sem distin
ção, as matrículas das academias;
permite-se a humildes e poderosos a
conquista do saber indispensável pa
ra o exercício de profissões várias.
Qualquer indivíduo, nacional ou es
trangeiro, pode ser médico, advogado,
farmacêutico, chofer de automóvel,
piloto de navio brasileiro, desde que
prove ter adquirido os conhecimentos
necessários. Não há privilégio pes
soal, monopólio nenhum; existe so
mente uma garantia para o público."
"Não se conhece liberdade absoluta.
Qualquer franquia tem por limite o
interesse superior da coletividade. 11:
este o espírito da Constituição, ates
tado pelos Anais e pela unanimidade
dos jurisconsultos."

Sob o regime daquela oonetttuíção, a
liberdade profissional não sofria as
mesmas restrições impostas pela Lei de
1934, restrições conservadas na Cons
tituição de 1937, mas que não subsisti
ram em 1946.
Apesar de tudo, porém, restríções foram
opostas à liberdade absoluta de profis
sões. Não Somente naquilo que interes
sa às condições para exercê-las, mas
ainda na maneira de exercê-las". (Tra
tado de Direito Administrativo, volume
lI, págs, 134/135).

Também o insigne jurista Pontes de Mi
randa, ao comentar os dispositivos constitu
cionais referentes ao exercício das profis
sões, assim se manifesta:

"Liberdade de profissão signíficou, de
início, exclusão do privilégio de profis
são, das corporações de ofício. Na
Oonstttuíção de 1967, ao mesmo tempo
que se reconhece a liberdade de pro
fissão, prevê-se o direito de legislação, o
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exercicio das profissões liberais, bem
como as restrições impostas pelo bem
público. Em alguma coisa, portanto, o
texto constitucional de 1967, como o de
1946, discrepa do texto constitucional de
1891, aproximando-se do texto cons
titucional de 1934. O que é preciso é
que as exigências' para o exercícío das
profissões não criem inacessibilidades,
por diferenças de nascimento, de sexo,
de raça, de profissão anterior lícita dos
indivíduos em causa, ou de qualquer
dos pais deles, de classe social, de ri
queza, de crenças religiosas, ou de idéias
políticas. Assim, em conjunto e harrno
nicamente. podem e devem ser enten
didas as regras jurídicas constitucionais
sobre educação, profissão e trabalho
("Comentários à Constituicão de 1967"
- Tomo V, pág, 498). .

Acrescentando :
"A liberdade de profissão não pode
ir até ao ponto de se permitir que
exerçam algumas profissões pessoas
inabilitadas, nem até ao ponto de se
abster o Estado de firmar métodos de
seleção" (Op. cít., pág. 504).

Para concluir:

"A lei pode estabelecer pressupostos
necessários (subjetrvos) para o exerci
cio (do direito) de qualquer profissão.
Há direito de livre escolha de profissão,
mas só se pode exercer a profissão es
colhida se se satisfazem os pressupostos
que a lei exigira. A permissão. título,
lícença ou o que seja, não tem a mesma
natureza. A inscrição é íntegrante da
produção dos pressupostos, o que afas
ta a discussão sobre ser declarativa ou
constitutiva: o Estado tem díreíto de
habilitar, e a pessoa tem pretensão a
obter a habíütação. na qual é ínelímí
nável o elemento declarativo, e esse ele
monto declarativo integra a habilita
ção. tal como ocorre com o passaporte,
que integra os pressupostos para o
exercício da liberdade de sair e entrar
no território" (Op. et loco ctt.) .

A regulamentação de determinada profis
são é, pois, na presente conjuntura, uma
medida de ordem pública, porquanto faz
expurgar do seio da classe aventureiros e
despreparados. Além disso, funciona como
atrativo para a formação de novos especia
listas, confiantes no aproveitamento em
funções perfeitamente disciplinadas, num
mercado de trabalho estável e de caracte
ristícas bem definidas.

Acreditamos, assim na aprovação do pre
sente projeto, que regulando o exercício da
profissão de Operador de Raíos-X, atende,
inclusive, a recomendações da Organízacão
Internacional do Trabalho. formalmente
aceitas pelo Brasil. - Gomes do Amaral.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, .4.NEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 1.234
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1950

Confere direitos e vantagens a ser
vídores que operam com Raios-X e
substâncias radioativas.

Art. 1.° Todos os servidores da União,
civis e militares, e os empregados de enti
dades paraestatais de natureza autárquica,
que operam diretamente com Raios-X e
substâncias radioativas, próximo às fontes
de irradiação, terão direito a:

a) regime máximo de vinte e quatro ho
ras semanais de trabalho;

b) férias de vinte dias consecutivos, por
semestre de atívídade profissional, não
acumuláveis;
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c) gratificação adicional de 40% (qua
renta por cento) do vencimento.

Art. 2.° Os Serviços e Divisões manterão
atualizadas as relações nominais dos servi
dores beneficiados por esta Lei e indicarão
os respectivos cargos, ou funções, lotação
e local de trabalho. relações essas que serão
submetidas à aprovação do Departamento
Nacional de Saúde, do Ministério da Edu
cação e Saúde.

Art. 3.° Os chefes de repartição ou ser
vico determinarão o afastamento imediato
dó trabalho de todo o servidor que apre
sente Indícíos de lesões radiológicas, orgâ
nicas, ou funcionais e poderão atribuir-lhes,
conforme o caso, tarefas sem riscos de
irradiação, ou a concessão ex officio, de li
cença para tratamento de saúde, na forma
da legislação vigente.

Art. 4.° Não serão abrangidos por esta
Lei:

a) os servidores da União, que no exer
cício de tarefas acessórias ou auxUiares,
fiquem expostos às irradiações, apenas em
caráter esporádico e ocasional;

b) os servidores da União, que. embora
enquadrados no disposto no artigo 1.0 desta
Lei, este] am afastados por quaisquer mo
tivos do exercício de suas atribuícões, salvo
nos casos de licença para tratamento de
saúde e licença à gestante, ou comprovada
a existência de moléstia adquirida no exer
cio de funções anteriormente exercidas,
de acordo com o art. 1.0 citado,

Art. 5." As instalações oficiais e para
estatais de Raios-X e substâncias radioati
vas sofrerão revisão semestral, nos termos
da regulamentação a ser baixada.

Art. 6.° O Poder Executivo regulamenta
rá a presente Lei dentro do prazo de 60
(sessenta) dias e estabelecerá as medidas
de higiene e segurança no trabalho, neces
sárias à proteção do pessoal que manipular
Raios-X e substâncias radioativas. contra
acidentes e doenças profissionais e reverá,
anualmente, as tabelas de proteção.

Art. 7.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

DECRETO N.o 29.155
DE 17 DE JANEIRO DE 1951

Regulamenta a Lei n.o 1.234, de 14
de novembro de 1950.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 87, item I,
da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no art. 6.° da Lei n.? 1.234, de
14 de novembro de 1950, decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1.0 Os direitos e vantagens instituí
dos pela Lei n.v 1.234, de 14 de novembro
de 1950, são extensivos a todos os servido
res públicos civis da União, e aos empre
gados das entidades paraestatais de natu
reza autárquica, que no exercício de sua.'!
funções operem, direta e habitualmente,
com Raios-X ou substâncias radioativas,
próximo às fontes de emanação.

Parágrafo único. No que se refere aos
militares. a Lei n,o 1.234 terá regulamen
taçãc à parte.

Art. 2° Para os efeitos do artigo 4.0 da
Lei n.? 1.234, de 14 de novembro de 1950,
consideram-se tarefas acessórias ou auxi
liares as que não constituírem atríbuieões
normais e constantes do cargo ou função,
as que forem exercidas esporadicamente ou
a título de colaboração transitória, as que
não expuserem a emanações diretas por
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um período mínímo de oito horas semanais
e as que forem exercidas fora das proxi
midades das fontes de irradiação.

Art. 3.0 A partir da vigência deste Re
gulamento é vedada, sob pena de respon
sabilidade, a designação para operar com
Ralos-X ou substâncias radioativas, de pes
soa que exerça cargo ou função, cujo pro
vimento não exija especificamente habi
litação técnica para esse mister.

§ 4.0 Os chefes de serviço remeterão
ção onde houver instalações de Raios-X
ou substâncias radioativas remeterão aos
Serviços e Divisões de Pessoal, para os efei
tos do artigo 2.0 da Lei n.? 1.234, de 14 de
novembro de 1950. os dados necessários à
organização e atualização do cadastro do
pessoal beneríqiado pela citada lei.

§ 1.0 Só serão concedidos os direitos e
vantagens previstos na lei a que se refere
este Regulamento aos funcionários que fi
gurarem nos cadastros aprovados pelo De
partamento Nacional de Saúde.

§ 2.° A autoridade que aprovar os cadas
tros providenciará sua imediata publicação
no órgão oficial.

§ 3.° Os servidores que se julgarem pre
judicados pela Sua não inclusão nos cadas
tros poderão, dentro de 120 dias a contar
da publícação. recorrer, na forma do Capi
tulo XIV do Estatuto dos Funcionários PÚ
blicos, ao Departamento Nacional de Saúde,
reconhecendo-se a este a faculdade de in
deferir de plano os recursos que não esti
verem devidamente fundamentados.

§ 4.° Os chefes de servíeo remeterão
mensalmente as notificações 'sobre altera
ções que se verificarem na lista fornecida
anteriormnete, cabendo ao órgão de pessoal
respectivo fazer publicar as referidas alte
rações notificando-as, por sua vez, ao De
partamento Nacional de Saúde para os fins
do § 1.0 deste artigo.

Art. 5.0 O Departamento Nacional de
Saúde manterá um cadastro atualizado de
todos os órgãos do serviço público federal
e das autarquias que possuirem instalações
de Raios-X e substâncias radioativas, com
as necessárias características de identifi
cação de equipamento, local, condições de
funcionamento e fins em que são utilizadas.

Art. 6.° A partir da vigência deste I/e
gulamento, só serão autorizadas novas
instalacões de Raios-X ou substâncias
radioativas em repartições federais ou au
tarquias, mediante parecer favorável do De
partamento Nacional de Saúde, que consi
derará, sobretudo, se tais instalações são
indispensáveis às finalidades do órgão e
apresentam as necessárias condições de se
gurança para os operadores de acordo con1
as normas de proteção estabelecidas neste
decreto.

§ 1.0 Em casos especialíssímos poderá o
Presidente da República autorizar a dis
pensa do parecer a que se refere este
artigo, desde que seja devidamente compro
vada que as instalações oferecem o grau
de segurança necessária.

§ 2.0 Para o eumprlrnento do disposto
neste artigo, o Departamento Nacional de
Saúde poderá ouvir o Instituto Nacional
de Tecnologia ou qualquer entidade técnl
co-científíca de reconhecida idoneidade
desde que não se trate de instalações em
estabelecimentos médicos ou hospitalares.

Art. 7.° Os chefes de repartição ou de
serviço que determinarem o afastamento
imediato do trabalho de servidor que apre
sente indícios de lesões radiológicas, orgâ
nicas ou funcionais, providenciarão para
que o mesmo seja submetido a exame mé-

dica, para efeito de licença, ainda que lhe
tenha atribuido tarefas sem risco de irra
diação.

Parágrafo único. Verificando-se em íns
peção médica a conveniência de ser o ser
vidor licenciado, aplicar-se-lhe-á o disposto
na legislação relativa a licenças. Em caso
contrário será ele mantido no novo regime
de trabalho que lhe tenha sido prescrito.

Art. 8.0 O servidor afastado por apresen
tar índices de lesões radiológicas e ao qual
tenham sido atribuidas tarefas sem risco
de irradiação, deixará de fazer jus aos di
reitos e vantagens instituídos pela Lei n.O
1.234, de 14 de novembro de 1950, se uma
vez julgado apto em inspeção médica não
reassumir suas funções primitivas ou nã-o
voltar a executar os trabalhos em virtude
dos quais lhe foram assegurados os citados
direitos e vantagens.

S 1.0 A cassação dos direitos e vantagens
não exclui o procedimento disciplinar que
acaso couber.

§ 2.° O disposto neste artigo e seu pa
rágrafo primeiro aplica-se, igualmente, ao
servidor que após a terminaçáo da licença
não voltar ao exercício de suas funções.

Art. 9.° O afastamento para o desempe
nho de tarefas sem risco de irradiações será
sempre determinado por prazo certo, findo
o qual será o servidor submetido a exame
de saúde, e se julgado apto deverá reas
sumir as funções, em caso contrário, o pra
zo de seu afastamento será prorrogado.

Art. 10. Será punido com as penas do
artigo 162. § 5°, do Estatuto dos Funcio
nários quem afastar, irregularmente, do
trabalho, servidor sob pretexto de lesão
radiológica, ou aprovar relacâo nominal em
que figure pessoa que não se enquadre nos
termos do art. 1.0 deste Regulamento.

CAPíTULO II
Das Normas de Protecão ao Trabalho
Das Unidades de Rontgendiagnóstico

e Rõntgenterapía

a) Da higiene geral

Art. 11. As salas, em que se opere com
Raios-X, disporão de boas aeração e ven
tilação, natural ou artificial, de vãos de
abertura, direta para o exterior dos edifí
cios ou para amplas galerias internas.

Art. 12. O ar ambiente será renovado, de
preferência, por aspiração durante o fun
cionamento da aparelhagem radiológica e,
pelo menos, uma hora após o término dos
trabalhos, mormente quando haja rede ex
posta de alta tensão, hipótese em que
deverão sempre ser exauridos o owna An3
e os gases nitrosos produzidos.

Art. 13. Ncs locais ou salas onde se en
contrarem geradores providos de retifica
cão por válvulas electrônicas expostas,
deverá ser assegurada proteção adequada
contra a possível emissão de Raios-X por
essas válvulas.

b) Da proteção contra os riscos pura
mente elétricos

Art. 14. A corrente elétrica, aíímentadora
da instalação central do gerador de alta
tensão, será interceptável por fusíveis ge
rais, relacionados com a capacidade do
gerador, e c-omandada por uma chave ou um
interruptor geral, de grande tamanho e
fácil manejo, situado em local de visibili
dade e acesso fáceis, de preferência pró
ximo ao posto de comando do aludido ge
rador.

Art. 15. Os geradores, que abasteçam
mais de um posto de exame ou aplicação.,
disporão de interruptor de alta tensão ou,

chave de derívação, que isole completa.
mente os postos entre si e torne inermes
05 que estiverem fora de uso.

Art. 16. Os geradores providos de con
densadores de alta tensão terão dispositivos
adequados à descarga da energia residual.

Art. 17. A pavimentação das salas de
exame ou de irradiação e dos postos de'
comando deverá ser feita de materiais que
aumentem a proteção dos operadores con
tra as descargas à "terra" (madeira, corti
ça, borracha, etc.) ,

Art. 18. As redes aéreas de alta tensão,
que terão dispositivos de descarga à "terra",
e de segurança contra queda, deverão ser
instaladas à altura mínima de dois metros
e meio do piso, sobre isoladores de material
inalterável sob a ação do tempo, da umi
dade, dos eflúvios e de outros elementos, e
construídas com condutores de forma, dls
tância entre si e diâmetro tais que, sob vol
tagem máxima, seja anulado o efeito de
eflúvio ou de corona.

Art. 19. De preferência serão utilizadas
aparelhagens à prova de choques.

Art. 20. As mesas de exames radíoscópí
cos e radiográficos, de rõntgenterapía, su
perficial ou profunda, os suportes radíográ
ficos e as mesas e acessórios de comando
serão ligados à "terra" por fio condutor, de
diâmetro nunca inferior a dois milímetros,
soldado em suas ligações terminais.

Art. 21. .os exames radiológicos, proce
didos em salas de operação, serão feitos
apenas com aparelhos que possuírem rede
protegida de alta tensão, sempre que forem
empregados anestésicos inflamáveis.

c) Da proteção contra radiações em tra
balhos de rêrrtgeudlagnôatíeo

Art. 22. O tubo produtor de Raios-X de
verá ser montado dentro de cúpula mteírtca
ou que recubra ao máximo possível o alu
dido tubo, cuja proteção equivalerá, no
mínimo, a dois milímetros de chumbo.

Art. 23. No trajeto do "feixe direto" útil
de Raios-X, o mais perto possível do seu
plano de emergência e ao nível da abertura
da cúpula, será montado um filtro de alu
mínio de espessura nunca inferior a 0,5mm.

Art. 24. O diafragma radioscópico, em
sua abertura máxima, deverá permitir a
passagem de feixe direto útil cuja secão
normal, no plano de fluoroscopia. não sej a
maior que o vidro de anteparo fluoroscópi
co, o qual deverá ter proteção equivalente
a dois milímetros de chumbo.

Art. 25. Os seriógrafos, para a prática
de radiografias visadas, possuírâo protecão
suplementar adequada, excedente e flexível.

Art. 26. A conexão da alta tensão, em
trabalhos de radíoseopia, far-se-á por meio
de interruptores de pressão, manual ou a
pedal, devendo ser rejeitados os modelos
de contato permanente.

Art. 27. Na prática de exames radíoscó
picos' será obrigatório o uso de palpadores
indiretos de qualquer tipo, luvas plumbíte
ras de proteção integral, dorsal e palmar,
com substâncias de baixo peso atômico, te
cidos de lã ou algodão, interposto entre o
couro ou a borracha e a pele, e aventais
plumbiferos, todos com proteção equivalen
tes pelo menos a 0,5 milímetros de chumbo.

Art. 28. A mesa de comando radíográ
fico deverá ser montada de preferência fo
ra do campo de incidência de qualquer fei
xe direto de Raios X e à retaguarda de gua
rita ou biombo, ou em peça situada ao lado
da sala de exames - assegurando ao ope
rador proteção nunca inferior a dois milí
metros de chumbo.
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Art. 29. O vísor de vigilância no posto
de comando terá vidro plumbífero fixo, de
proteção nunca inferior a dois milímetros
de chumbo, devendo ser abolidos os vidros
móveis por dobradiça, guilhotina ou siste
ma equivalente.

. d) Da proteção contra radiações em tra
balhos de roentgenterapia

Art. 30. As salas de roentgenterapía,
bem como os postos de comandos e de
vigilância de visar fixo, deverão ser pro
tegidos de modo a absorver as radiações
que possam atravessar pisos e paredes,
para isso existindo uma camada de chum
bo ou material equivalente, cuja espessu
sa será variável de acordo com as volta
gens empregadas, as condições de sala, o
grau de proteção de tubo e outros fatores
que serão estudados em cada caso.

parágrafo único. Para energias supe
riores a 225 kv o chumbo poderá entrar em
combinação com material conglomerado
denso e não poroso (tijolos, concreto, bá
rio-concreto, etc.) de modo a assegurar pro
teção tal que só permita a tolerância má
xima de O,lr por dia, controlada com íonô
metro.

Art. 31. A determinação da proteção em
chumbo, nas irradiações com tubo excitado
por quilo voltagens compreendidas entre
250Kv e 3. OOOKv segundo miliamperagens
variáveis de 0,5 M.A. a 30 MA e distâncias
foco-operador de 0,5m a 10m, deverá ser
feita de acordo com o monograma de Binka,
anexo.

Art. 32. Os aparelhos de rocntgenterapía
deverão ser providos de dispositivos de sina
lização que indiquem a produção de corren
tes de alta tensão e de Raios X, e a presen
ça de filtros.

Art. 33. Durante as aplicações de roent
genterapia somente será permitida na sala
a presença de pessoas estranhas, quando
devidamente autorizadas pelo médico; o en
fermo será observado por meio de vísor
apropriado, e, se for julgado conveniente,
poderá se comunicar com o posto de coman
do e vlgílâncía por meio de sinais óticos ou
acústicos, ou por campainha elétrica.

Do emprego de substâncias radioativas
naturais ou artificiais

a) Dos sais de radium
Art. 34. As pessoas que manipularem

preparações radioativas deverá ter assegu
rada proteção contra a ação lesiva das ir
radiações sobre as suas mãos e contra as
lesões orgânicas ou perturbações funcio
nais dos órgãos da reprodução, causadas
por essa irradiação.

Art. 35. A proteção para diferentes
quantidades de radíum, aproximadamente
equivalente a O,lr por dia, será determina
da pelo diagrama de Failla, anexo, no qual
são estabelecidas as combinações conve
nientes dos fatores espessura de chumbo e
distância foco-operador.

Art. 36. As preparações radioativas de
verão ser manipuladas à distância, por meio
de longas pinças, não devendo ser tocadas
diretamente com as mãos, e a preparação
de moldes e aparelhos será feita em local
bem ventilado, destinado exclusivamente a
esse fim, devendo o operador trabalhar em
mesa regular em L, com anteparo especial
de 5 em de chumbo interposto entre o re
ferido operador e a preparação radioativa.

Art. 37. As preparações radioativas fo
ra de uso deverão ser guardadas em cofre,
em compartimentos próprios formados por
caixas especiais, isoladas urna das outras e
assegurando, em todas as direções proteção,
cujos valores serão determinados pelo dia
grama de Fama, anexo.

Art. 38. O local em que serão tomadas
as medidas para preparação de moldes e
aparelhos será bem ventilado e isolado de
outras peças onde haj a substâncias radioa
tivas.

Art. 39. Os enfermeiros e outros auxilia
res só poderão permanecer nas câmaras de
tratamento dos enfermos quando observa
dos os limites estabelecidos pela tabela II,
anexa.

Art. 40. _ O transporte 110 radium nos hos
pitais e nos centros urbanos far-se-á por
meio de dispositivos providos de longas al
ças, observados os valores indicados na ta
bela IH, anexa, e seus portadores não deve
rão receber dose superior a 0,11' por dia,
medida de foco de radíum à cicatriz umbe
lical.

Art. 41. O transporte interurbano de ra
dium obedecerá às seguintes determinações:

I - Por mar - colocando-se o material
radioativo em compartimento estanque, o
mais distanciado possível de locais de tra
balho ou de permanência da tripulação e
dos passageiros;

Ir - Por terra - observando-se rigorosa
mente os valores indicados na tabela IV,
anexa.

b) do radon
Art. 42. No preparo e emprego do radon,

cuja proteção deverá ser assegurada como
se fora contra o rádíum, serão observadas
as seguintes disposições:

I - a captação do radon deverá ser feita
pelo menos duas vezes por semana, a fim
de evitar o aumento de pressão nos apare
lhos e conseqüente rutura das canalizações
de instalação e contaminação do ar am
biente;

II - todas as manipulações do radon se
rão efetuadas logo após a sua captação;
IH - os locais onde se realize a prepa
ração do radon disporão de sistema de con
trole e aceleração da ventilação, em caso
de acidentes nos aparelhos;

IV - o ar ambiente deverá ser movimen
tado e exaurido meia hora antes de serem
ocupados tais locais;

V ~- Depois de captado, o radon será se
parado em sementes de ouro por meio de
mecanismos a esse fim apropriado, a fim
de assegurar proteção adequada ao opera
dor;

VI - o cofre, que contiver o recipiente
com a solução de rádíum deverá oferecer
proteção de "chumbo de acordo com a quan
tidade de rádíum em solução, observados os
valores indicados pelo diagrama de Failla,
anexo.

c) Das substâncias radiativas artificiais:

Art. 43. No uso terapêutico e na pesqui
sa científica de substâncias radiativas ar
tificiais deverão ser tomadas todas as pro
vidências que assegurem a proteção do pes
soal, tendo em vista, em cada caso, a natu
reza, a intensidade e a duração das emis
sões.

d) Das pesquisas sobre física nuclear e
suas aplicações a outros fins:

Art. 14. Nos laboratórios de pesquisa
científica, onde se fizerem estudos e aplica
ções sobre transmutação atômica, deverão
existir os elementos adequados à proteção
contra as radiações "alfa", "beta" e "gama",
e especialmente contra os neutrões,

Art. 45. A proteção visará também a
possível contaminação das roupas, do mo
biliário do laboratório, das águas de uso e
residuais, a concentração radiativa no ar
ambiente e atmosferas circunvizinhas, a
inalação e a ingestão de elementos radia
tivos e a ação dos produtos de cisão nuclear.

Do Pessoal
Art. 46. A admissão do pessoal que ma

nipula aparelhagens de Rai08 X e substân
cias radiativas, ou que procede a estudos e
pesquisas sobre física nuclear será sempre
condicionada à realização de exame prévio
de sanidade e capacidade física, o qual in
cluirá obrigatoriamente o exame hematoló
gico.

parágrafo único. Não deverão ser admi
tidas em serviços de terapia pelo rádíum e
pelo radon as pessoas de pele seca, com ten
dência a fissuras, e com verrugas, assim
como as de baixa acuidade visual não cor
rigivel pelo uso de lentes.

Art. 47. O pessoal em serviços de rõnt
gendiagnóstico ou rõntegenterapía superfi
cial ou profunda, será submetido ainda a
um exame clínico por ano e a um exame he
matológico por semestre.

Art. 48. O pessoal em serviço de terapia
pelo rádium ou pelo radon, ou de pesquisas
sobre física nuclear, será submetido ainda
a um exame clínico por semestre, o qual
compreenderá cuidadosa observação der
matológica das mãos, e um exame hemato
lógico bimestral.

Art. 49. Para o pessoal que trabalhe em
serviços de rõntgendíagnóstrco, rõntgente
rapta, de rádíum e de radon, a dose máxi
ma de tolerância será de O,lr por dia, que
além de outros métodos técnicos de verifi
cação, será controlada usando cada pessoa
em seus bolsos, periodicamente, durante
quinze dias consecutivos de trabalho, um
filme dentário recoberto de chumbo' pela
metade.

Art. 50. Para o pessoal, que trabalha em
pesquisas sobre física nuclear, o controle
dos sistemas de proteção far-se-á como dis
põe o artigo anterior, e também o filme
dentário de prova totalmente recoberto por
delgada camada de cádmíum, ródíum e in
dium.

Parágrafo único. Verificado que o filme
dentário de prova sofreu impressão apre
ciável, deverá ser apurada e eliminada a
falha do sistema de proteção.

. Art. 51. O presente decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1951;
130.0 da Independência e 63.0 da República.
- EURICO G. DUTRA - José Franelseo
Bias Fortes - Sylvio de Noronha - Canro.
bert P. da Costa - Raul Fernandes - Gui
lherme da Silveira - João Valdetaro de
Amorim e Mello - A. de Novaes Filho 
Pedro Calmon _ Marcial Dias Pequeno _
Armando Trompowky.

TABELA I
Proteção contra radiações diretas em

rontgendiagnóstico em rontgenterapia, es
pessura de chumbo correspondente às vá
rias quílovoltagens, a 1,50m do foco do tubo
(U.S. National Bureau of Standards, H.B. 21,
New York, International Committee of X 
Ray and Radium Protection, 1937).

Kv Pb. mm,

75 1
100 1,5
125 2
150 2,5
175 3
200 4
225 5
300 9
400 15
500 22
600 34
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PROJETO DE LEI
N.O 318, de 1975

(DO SR. ADHEMAR SANTILO)

Concede dispensa de pagamento das
prestações relativas à aquisição da casa
própria, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus-
tiça, de Trabalho e Legislação Social
e de Pinariças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O trabalhador que perceber até
2 (dois) salários mínimos, ficará dispensado
do pagamento das prestações relativas à
aquisição da casa própria, pelo Sistema Fi
nanceiro da Habitação, nos períodos de de
semprego ou de afastamento do serviço por
motivo de doença

Art. 2.0 O Banco Nacional da Habita
ção - BNH poderá instituir, como adicio
nal, nos contratos de financiamento de
habitações populares, um seguro especial,
destinado a garantir a amortização do dé
bito resultando da operação, nos casos de
suspensão de pagamento pelo mutuário,
previstos no artigo anterior.

Parágrafo único. Para os efeitos deste
artigo, consideram-se habitações popula
res as de valor não excedente a 320 (tre
zentos e vinte) vezes a Unidade-Padrão de
Capital (UPC), de que trata o artigo 52 da
Lei n.v 4,380, de 21 de agosto de 1964.

Art. 3.° Essa Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

J,:ustificação
É sabido que, por força da legislação vi

gente, o empréstimo para aquisição de mo
radia própria, pelo Sistema Financeiro de
Habitação, fica automaticamente quitado
com o falecimento do adquirente do imóvel.
Para tanto, uma parte da amortização men
sal é destinada ao pagamento do prêmio de
seguro, para cobertura do prejuízo oriundo
da morte do comprador.

Lamentavelmente, porém, não foi consi
derada a hipótese de suspensão de paga
mento da prestações, resultante de proble
mas transitórios como, por exemplo, do
desemprego do mutuário ou do seu afasta
mento do serviço por motivo de doença.

Ora, nos casos acima, torna-se dificílimo,
quando não impossível, o prosseguimento
das amortizações, que se acumulam; elevam
o débito, pela incidência de juros de mora
e correção monetária; e acabam provocan
do a retomada do imóvel, com enormes pre
juízos para o adquirente e sua família, entre
os quais se destacam: o desabrígamento e
a perda das importâncias pagas (estas últi
mas absorvidas pelas despesas do processo
de retomada, juros, ete.) .

A situação enfocada é ainda mais grave
com reterêncía aos trabalhadores de menor
remuneração, especialmente aqueles com
salários inferiores a duas vezes o mínimo
legal, aos quais, convém notar, a CLT con
cede o beneficio da justiça gratuita, por
considerá-los pobres (art. 789, § 9.°).

Por tudo isso é que o projeto ora apresen
tado dispensa os trabalhadores com salário
igualou inferior a duas vezes o mínimo le
gal, do pagamento das prestações devidas
ao Sistema Financeiro da Habitação, nos
períodos em que se encontrarem desempre
gados ou afastados do serviço em virtude de
doença.

Considerando, no entanto, que em face da
estreita vinculação do FGTS com o Sistema
Financeiro da Habitação, a falta de paga
mento a este último reduziria o crescimen
to do Fundo, prejudicando os próprios tra
balhadores, o artigo 2.° da propositura auto
riza o BNH a instituir, como adicional, nos
contratos de financiamento de habitações
populares, um seguro especial, para garan
tia da amortização do débito, nos casos de
suspensão de pagamento pelo mutuário,
previstos no artigo anterior (desemprego ou
doença). Desse modo, ao invés da simples
interrupção de pagamento das prestações 
prejudicial ao comprador, pelo acréscimo de
juros e correção monetária - operar-se-ia
a substituição do mutuário pelo segurador,
não se alterando, assim, o prazo para liqui
dação da dívida.

Finalmente, estabelece o parágrafo único
do art. 2.0 o conceito de "habitações popu
lares". De acordo com o critério adotado no
dispositivo em tela, consideram-se popula
res os imóveis cujo valor não seja superior
a 320 UPC. Esse critério, aliás, é o mesmo
utilizado no item 3 da RC n.O 1/73 do BNH,
que instituiu o Plano Nacional da Habita
ção Popular (PLANHAP), para caracterizar
o prefalado tipo de habitação.

A medida ora proposta atenderá, por
conseguinte, às reivindicações dos trabalha
dores de menor salário, sem acarretar pre
juizos ao Fundo de garantia e aos demais
beneficiários deste. Confiamos, pois, na
aprovação do projeto que a consubstancía,
- Deputado Adhemar Santilo.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 4,380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964

Institni a Correção Monetária nos
Contratos Imobiliários de Interesse So
cial, o sistema financeiro para aquisi
ção da Casa Própria, cria o Banco Na
cional da Habitacão (BNH) e Socieda
des de Crédito Ímobiliário, as Letras
Imobiliárias, o Servico Federal de Habi
tação e Urbanismo,'e dá outras provi
dências.

CAPíTULO VI
Letras Imobiliárias

Art. 52. A fim de manter a uniformida
de do valor unitário em moeda corrente e
das condições de reajustamento das letras
em circulação, todas as letras imobiliárias
emitidas pelo Banco Nacional da Habi
tação e pelas sociedades de crédito imobiliá
rio terão valor nominal correspondente à
Unidade-Padrão de Capital do referido Ban
co, permitida a emissão de titulas múlti
plos dessa Unidade.

§ 1.0 A Unidade-Padrão de Capital do
Banco Nacional da Habitação eorresponderá
a dez mil cruzeiros, com o poder aquisitivo
do cruzeiro em fevereiro de 1964.

§ 2.° O valor em cruzeiros corrente da
Unidade-Padrão de Capital será reajustado
toda vez que o salárío-míntmo legal for al
terado, com base no índíce geral de preços
referidos no artigo 5.°, parágrafo 1.0, desta
Lei.

PROJETO DE LEI
N.O 319, de 1975

(DO SR. ALCIDES FRANCISCATO)
Acrescenta dispositivo à Lei n. o 5.958,

de 10 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre a retroatividade da opção pelo
regime do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço.

(Às Comissões de Oonstítuícão e Jus
tiça, de Trabalho e Legislação Social
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 1.0, da Lei

nO 5.958, de 10 de dezembro de 1973, o
seguinte parágrafo 3.0 :

"Art. 1.0 , .•.... ,., ..••.•.•....••••••

§ 3.0 O empregado, ao completar o
tempo regulamentar que lhe proporcio
ne o direito à aposentadoria, poderá
optar com efeito retroativo a 1,0 de ja
neiro de 1967, independentemente da
concordância do empregador, desde que
requeira, simultaneamente, a aposen-
tadoria." .

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação

Art. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Exige-se, para a opção com efeito retroa

tivo de que trata a Lei n. O 5.958, de 10 de
dezembro de 1973, a concordância do em
pregador, o que, afinal, está correto, uma
vez que as contas individualizadas perten
cem à empresa e - com a opção retroativa
- transrormar-se-ão em contas vinculadas,
pertencentes aos empregados.

Entretanto, há um caso, infelizmente
ainda não contemplado na lei, em que a
opção poderia ou deveria ocorrer sem a con
cordância do empregador, ainda que com
efeito retroativo, visto como acabaria re
sultando em vantagem para ele próprio 
empregador.

Tal é o consignado no presente projeto de
lei e que se refere aos empregados em con
dições de aposentar-se.

Em verdade, existe uma quantidade ainda
numerosa de empregados que contam 25,
30 ou mais anos dc tempo de serviço e que,
encontrando-se próximos à aposentadoria,
não .têm possibilidade de tornar-se optantes
com efeitos retroativos a 1967, uma vez que,
com a aposentadoria, a empresa é a única
beneficiada com os valores depositados no
FGTS.

Todavia, com a aprovação do presente
projeto de lei, que manda acrescentar pará
grato ao art. La, da Lei n.o 5.958/73, criados,
estarão novos estímulos à aposentadoria.
assim cama uma conseqüente melhor dis-,
tríbuíção de rendas e abertura de novos
mercados de trabalho, beneficiando-se par
ticularmente a empresa, que poderá substi
tuir seus empregados mais Idosos por outros'
mais jovens.

Sala das Sessões, em
Alcides Franciscato.

LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA
PELO AUTOR
LEI N.o 5,958,

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a retroatividade da,

opção pelo regime do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, criado pela.
Lei n. o 5 .107, de 13 de setembro de 1966.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Aos atuais empregados, que não.
tenham optado pelo regime instituído pela
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Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, é
assegurado o direito de fazê-lo com efeitos
retroativos a 1.° de janeiro de 1967 ou à data
da admissão ao emprego se posterior àque
la, desde que haja concordância por parte
do empregador.
. § 1.° O disposto neste artigo se aplica

também aos empregados que tenham opta
do em data posterior à do início da vigên
cia da Lei n.O 5.107, retroagindo os efeitos
da nova opção a essa data ou à da admis
são.

S 2.° Os efeitos da opção exercida por
empregado que conte dez ou mais anos de
serviço poderão retroagir à data em que o
mesmo completou o decênio na empresa.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1973; 152.° da
Independência e 85.° da República. - EMí
LIO G. MÉDICI - Júlio Barata.

PROJETO DE LEI
N.o 320, de 1976

(DO SR. FARIA LIMA)
Tornll- obrigatório o exame de sani

dade física e mental aos candidatos às
escolas de 1.° grau.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Saúde e de Fina.nças.)

') Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Ficam obrígr.dos a prestar exame

de sanidade física e mental os candidatos 
às escolas de 1,0 grau.

Art. 2.0 A sanidade física e mental será
avaliada através dos exames clinico ge
ral e oftalmológico.

S 1.0 O exame oftalmológico deverá ser
revalidado periodicamente.

§ 2.° O atestado de exame de vista só
terá validade se passado por especialista.

§ 3.° 'No exame oftalmológico constarão,
obrigatoriamente, os índices de visão, com
ou sem correção, relativamente à: agudeza
e campo visual.

Art. 3.° Cabe ao Ministério da Saúde a
fiscalização do cumprimento desta Lei.

Art. 4,° Dentro do prazo de 120 (cento
e vinte) dias, o Poder 3xecutivo regula
mentará a presente Lei.

Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação
Recentemente foi publicado no jornal

O Estado de São Paulo um artigo que bem
demonstra a situação alarm arita existente
na rede escolar paulista de alunos com de
ficiência visual.

As estatísticas dadas revelam que 700.000
(setecentos mil) estur antes, isto é, 25%
(vinte e cinco por cento) daqueles que com
põem a rede escolar do Estado de São Paulo,
acusam problemas de visão.

Em levantamento feito entre aqueles que
participam do programa MOBRAL. foi re
velado, também, alto grau de defíciêm.ía
visual. Apesar do empenho do Governo do
Estado de São Paulo; o plano de oftalmo-

·logia sanitária escolar desenvolvido pelas
Secretarias de Saúde e Educação, abran
gerá apenas 20% (vinte por cento) dos
escolares durante este ano.

O mau aproveitamento escolar é, tam
bém, função de deficiência visual; por ou
tro lado, muitas dessas doenças, inclusive
a cegueira, poderiam ser evitadas caso --m
diagnóstico preventivo fosse realizado. Vá-

rias campanhas foram desenvolvidas, quer
pelo governo, quer por entidades particula
res, alertando e despertando a consciência
da opinião pública para o problema.

O presente projeto visa, ao exigir o exa
me de sanidade física e mental nos can
didatos. íncíníndo o ottalmológíco, otimizar
o aproveítameuto dos alunos e proteger sua
saúde.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1975. 
Faria Uma.

PROJETO DE LEI
N.O 321, de 1975

(DO SR. JOSIAS LEITE)
Institui o livro único escolar c dá ou-

tras providências.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Educação e Cultura e -de Fi
nanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É instituído o livro único para

cada disciplina dos cursos de 1.0 e 2.0 graus,
de uso obrigatório nos estabelecimentos de
ensino em geral.

Art. 2.° O livro único a que se refere esta
lei conterá o texto completo de cada maté
ria para todas as séries dos cursos de 1.0 e

,2° graus.
Parágrafo único. A elaboração do texto

do livro único ficará a cargo do Instituto
Nacional do Livro.

Art. 3.° O Poder Executivo regulamenta,
rá esta lei no prazo de cento e vinte dias,
dispondo especialmente sobre a data em
que a escolas devem exigir o livro único.

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publtcaçâo ,

Art. 5,° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Há muito tempo que o Ministério da Edu

cação e Cultura, por seus órgãos competen
tes, vem-se preocupando com a possibilida
de de adoção de um só livro, válido para to
das as séries escolares, a fim de que o custo
do livro escolar nã.i pese excesstvamente na
bolsa do consumidor e, pois, nas despesas
familiares com a educação.

Todavia, inobstante o Ministro Ney Bra
ga tenha recentemente se referido à possi
bilidade de ser desenvolvido o programa res
pectivo, tudo não passou de estudo até aqui.

E a medida justifica-se sob todos os as
pectos, máxime num País como o nosso, em
que a economia familiar não pode ser ques
tão estranha ao interesse, cuidados e atua
ção do poder público.

Em verdade, a cada abertura de ano le
tivo os pais de alunos vêem- se na contin
gência de renovar todo o material escolar,
inclusive os livros. representando tal reno
vação uma despesa que. não raro, está aci
ma das disponibilidades financeiras das fa
mílias.

A mera substituição de títulos e autores
faz com que os livros de um ano letívo não
sirvam para o período seguinte, recaindo o
respectívo ônus exclusivamente sobre a
exaurida economia ramtüar.

Além disso, se o elevado preço dos livros
didáticos é um problema sentido pessoal
mente pelos pais de crianças em idade es
colar, é também um sério gravame para o
País, em face da atual e persistente crise
mundial de papel.

O nosso projeto, sem ser a solução inte
gral para o problema, eis que o legislador
ordinário deve ater-se às limitações ímpos
taS pelo art. 57 da Constituição. ao menos
pretende ser o começo de uma solução erí-

eaz, eis que institui logo o livro único uti
lizável em todas as séries dos cursos de 1.°
e 2.° graus, determinando que o Poder Exe
cutivo regulamente a questão e deferindo
ao INL a competência para elaborar o texto
do livro a ser utilizado obrigatoriamente em
todas as escolas do Pais .

Sala das Sessões, 25 de abril de 1975. 
Josías Leite.

. PROJETO DE LEI
N.o 322, de 1975

(DO SR. FLORIM COUTINHO)
Modifica dispositivos da Lei n.o

4,137, de 10 de setembro de 1962, que
"Regula, a repressão ao abuso do Poder
Econômico" .

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Economia, Industria e Co
mércío.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° O artigo 43, da Le;i n,v 4.137, de

10 de setembro de 1962, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 43. Decidindo pela procedência
da representação e proclamado deter
minado ato ou atos como de abuso do
poder econômícc, o Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica (CADE),
ouvida a Procuradoria, levantará em 60
dias improrrogáveis o montante dos pre
[uízos causados ao recorrente ou recor
rentes e determinará prazo para que os
responsáveis cessem sua prática abusi
va, fixando ainda a indenização ao pre
judicado em fi (seis) vezes o valor dos
prejuízos levantados."

Art. 2.° O artigo 83 passa a ter a seguin-
te redação:

-'Art. 83 -- li: f) Poder Executivo autori
zado a abrir crédito especial até o limite
de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de
cruzeiros) para ocorrer às despesas de
correntes desta lei e divulgá-la para co
nhecimento público."

Art. 3.° Entrará esta LeI em vigor na da
ta de sua pubücação .

Justificação
As multínacíor-aís vêm marcando minha

fr eqúência nesta tribuna, tocahzanrío, am
plamente, a ação destes cartéís no cenário
empresarial brasileiro e no mundo. especial
mente nos Estados Unidos, onde a conhe
cida lei norte-americana, Sherman & Clay
ton Act, prevê pagamento de indenização
tripla ao prejudicado. Todos os países de
senvolvidos, em plena fase industrial, a co
meçar pelos Estados Unidos. temem o su
perpoder das muítínucíonaís e armam po
derosos controles para vigiá-las, contê-las
e puni-las, A ONU já organizou comissão
para identificar e policiar a atuação super
nacional das multlnncíonals, alarmada por
sua espantosa força económíca, social e po
litica, evidenciada nos orçamentos de 10
das maiores delas, superiores aos de 132
nações!

"As empresas multãnactonaís podem ser
consideradas como obstáculos a um
apropriado desenvolvimento político e
social."

A afirmação é do relatórío da ONU e vai
mais além: "diz que as muítínaeíonais, têm
o poder suficiente para dosconhecer sobe
ranias". Assinalamos com ênfase, que o pais,
onde as grandes multtnacíonaís tem sofri
do os maiores ataques por parte do Governo,
são os Estados Unidos, onde a maioria tem
suas matrizes. O que é o CADE? É o Con
selho Administrativo de Defesa Econômica
eriado na forma do art. 8." da Lei n.<' ...•
4.137/62, que regula a repressão ao abuso do
Poder Econômico, tendo jurisprudência em
todo.terrítórío nacional. Nos 11 anos de exís-
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têncía do órgão apenas 8 processos foram
arquivados por absolvição .dos acusados e
estão em tramitação. O CADE, com um
quadro aproximado de 180 funcionários, [ul
go"U menos de 1 processo por ano. Em 11
anos de existência não puniu ninguém! En
frenta 2 grandes problemas: a falta de ver
ba. e pessoal qualificado, O orçamento atual
náo chega a Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros). Com sede no Rio de Janeiro,
este órgão, subordinado ao Ministério da
Justiça, dispõe de inspetores regionais em
todo o país, Que fazer? A própria Lei re
ferendada determina que o CADE se torne
conhecido dos empresários brasileiros, para
que aprendam o caminho para defenderem
SE' dos abusos do poder econômico. Para
uma entidade praticamente desconhecida e
sem afirmação no concerto nacional, 'uma
verba de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros) deveria situar-se na rubrica ex
clusiva de "promoções", em veículo de co
m unícação de massa.

No momento estão em apreciação 4 pro
cessos:

- CODIMA contra Brown-Boveri.
- Domingos F. Rocha - Capital dos

Pneus contra Firestone, Ooodyear e PireIli.
- Cia. Alterosa de Cerveja contra Antár

tica, Brahma e Distribuidora de Bebidas Mi
nerais.

Pirelli, Firestone, Goodyear, Brown-Bo
verí, Brahma e outras, são uns pobres coi
tados, que, de acorde com o art, 43, da ::"ei
1).0 4.137/62, serão multadas em 5 a 10 mil
salá).'ios mínimos, aproximadamente 1,5 a
3,2 milhões. O que representam 3 milhões. O
que representam 3 milhões de cruzeíros para
estes gigantes!?

As cabeças dos concorrentes rolarão: já
pela guilhotina do tempo conseqüente da
demora processualístíca; já pelo tiro de mí
seríeórdía de urna Balírn barato!

Vale a pena pagar ... O crime compensa!

As vítimas, combalidas pela longa espera
e anemiadas pela espoliação de concorrên
cia ilegal, morrem asfixiadas antes do vere
díctum. Quando conseguem transpor o limi
te da morte, apresentam-se exauridas pe
rante juízes e algozes! A multa imposta na
~orma do art. 43 da Lei n.v 4.137/62, ainda
é benéfica aos cartéís, É que as vítimas,
sem' o ressarcimento de uma indenização
justa e proporcional aos prejuízos - seme
lhante à lei norte-americana, Sherman &
Clayton Act ., somente lhes restam um ca
minho: o opróbrio da falência, com aquele
cortejo decorrente dos problemas sociais
criados para a Nação: o desemprego!

A Lei n.o 4.137/62 é boa, porém necessita
retoques em 3 pontos fundamentais:

1) Dinamizar o CAPE!;
2) Exigir o cumprimento dos tempos pre

vistos para averíguações preliminares e do
processo administrativo em gera~

3) Alterar apenas os artigos 43 e 83 da
referida Lei.

A Lei n.o 4.137/62, que regula o abuso do
poder econômico é boa, necessitando ligei
ro reparo. A Lei é desconhecida - hiber
nada no tempo - criou condições negativas
ao CAPE, ficando este órgão à mingua do
reconhecímentc de sua importância. O 5r
gâo somente funciona depois de formulada
a denúncia, sendo que poucas chegam a se
concretizar d .vído ao medo que o empresá
rio tem das violentas represálias das mul
tãnacíonaís. A morosidade processualístíea,
que em 11 anos arquivou 8 processos sem pu
nição, acovarda as vítimas, desestimula-as.
As empresas vitimadas somente deliberam
enfrentar os perigos face a opção: "Morrem
estranguladas pelos atos anticompetitivos
ilegais; ou, nos estertores agônícos, índíre-

rentes às repressões, recorrem ao CADE
como protesto! Nada mais tendo a perder,
resolvem morrer lutando... É uma espécie
de flagelado retirante, faminto e camba
leante pelo longo percurso na estrada do
tempo, vítima, também, do emperramento
administrativo do CAPE.

Os objetivos da proposição são os que se
seguem:

1,o)Indenização correspondente a 6 vezes
o montante levantado dos prejuízos causa
dos às empresas vítimas das multínacíonaís.

Considerações; A Lei norte-americana
Sherman & Clayton Act prevê o pagamento
de indenização tripla ao prejudicado. Con
siderando o nível dos padrões monetários
dos Estados .Unidos e do Brasil, justifica
mos a proposição de indenização, O crime
da destruição das empresas concorrentes
poderá ser economicamente interessante ao
infrator, considerando irrisória a multa fi
xada pelo art. 43 da Lei n.o 4.137/62, de
10 .000 salários mínimos.

2) Aumentar de modo substancial a ver
ba destinada ao CADE. Caso contrário te
remos uma letra morta e um órgão inope
rante. O CADE para sobreviver, precisa
aparelhar-se para cumprir os prazos dos
processos, determinados pela Lei, que no
momento não estão sendo obedecidos.

Considerações: o CADE está material
mente desaparelhado para cumprir as suas
funções, conseqüentemente há grande de
mora nos processos. A Lei determina que
o CADE se faça conhecido do Empresariado
Brasileiro para que aprenda a se defender
do abuso do Poder Econômico.

Assim se impõe uma verba lJ>ara publicida
de para que a Lei e o CADE, órgão inteira
mente desconhecido, sejam divulgados em
veículos de comunicação de massa.

Os reparos propostos à Lei n.o 4.137/62,
vão torná-la eficiente como legislação anti
truste. 'I'ornando-a eficiente, controlare
mos e anularemos a atuação nociva destas
companhias multínacíonaís conseguindo,
efetivamente, evitar a destruição das Em
presas Nacionais.

Vejamos agora, o puro realismo de que
·ocorre no Brasil.

.Podemos assinalar, como exemplo, a "Ata
da 32.a sessão de 1972 do Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica (CADE), que
passou a constituir o processo de averigua
ções preliminares n.o 33, contra as seguin
tes empresas:

- Indústria de Pneumátíeos .Firestone
S/A

- Pirelli S/A
- Cia. Industrial Goodyear do Brasil.
Para apreciação da Casa e a devida ava

liação da gravidade e perigo que pesam so
bre as empresas nacíonaís, transcrevemos o
pronunciamento da douta Procuradoria ao
processo de Averiguações Preliminares n.o
38, do CADE, tendo como indiciada a "in
dústria Elétrica Brown-Boveri S/A.

Eis o pronunciamento:
"Tão flagrante, tão ostensivas são as
violações da Lei n. O 4.137/62, que cer
tos trechos de representação, narran
do os fatos ilicitos, tão vividos são eles
- não podendo deixar de transcrevê-los
- pois ressaltam evidentes os intuitos
deliberados de uma empresa de aqui
se instalar não para auferir lucros nor
mais - justa recompensa pelo capital
investido - mas para exterminar, atra
vés do dumping, empresa nacional, há
longos anos ei.gaj ados no progresso da
Nação."

O comportamento monopolístico da In
dústria Elétrica Brown-Boveri é patente.
Sobressai de maneira acentuada. Empresa ,

multinacional, detentora de poder econô
mico, a sua dinâmica operacional não deixa
dúvida quanto ao fim ilícito que objetiva
destruir empresas concorrentes, De outra
forma, não se admitiria que, contrariando
as finalidades das sociedades mercantis,
viesse a Boverí acumulando vultosos pre
juízos - os quais diminuem na razão dire
ta da elímínaeão da concorrência. Cum-

-pre-nos enfatizar a conduta maliciosa) e
antínacíonal da Boveri, deüsando de f>ll.
bricar toda a linha de equipamento de con
vés de navios, logo após a CODIMA haver
encerrado, ante-coação dos preços dumpíng
da representada, a fabricação dessa sêhe
de apetrechos.

De modo geral a baixa de preços do pro
duto no mercado interno é quase sempre
lícita e benéfica. As próprias autorídades
estimulam-na, inclusive através de incen
tivos fiscais. Contudo, pode ela ser tlíeíta e
prejudicial, quando constituir expediente
artificioso para provocar condições mono
polístícas, ou criar C:ificuldades à constítat
ção, ao funcionamento ou ao desenvolvi
mento de empresas, a fim de dominar os
mercados ou eliminar total ou parcialmente
a concorrência, como no caso presente.

O relator da matêría, ao adotar as con-
clusões do Parecer, assim se expressou:

"Deixo ao processo administrativo a
apuração de quão generalizadas têm se
tornado as práticas abusivas da nature
za .das que a presente representação
retrata. Ê a tal ponto que o aviltamen
to dos preços no setor industrial em
questão tem preocupado outras áreas
administrativas. Fácil é identificar o
nefasto propósito que anima os seus au
tores: nada menos que o írnnlacável ex
termmio das empresas concorrentes que
já dispõem de avançada tecnologia, pos
ta eficazmente, a serviço do progresso
desta Nação."

Assim, Srs. Deputados, com fundamento
na Lei n.o 4.137/62, a douta Procuradoria e
O relator da matéria, pedem a instauração
de processo administrativo. Este processo,
que vem se arrastando desde maio de 1972,
marca o tempo suficiente para que a víti
ma ou vítimas, sejam estranguladas por as
fixia e inanição. É o tempo, Srs. Deputados,
trabalhando em favor dos monopolistas!

Como justificar este projeto, 81'S. Depu
tados?

Não bastam os objetivos da Lei, transcre
vemos, como justificativa fundamental, o
trecho do magníríco pronunciamento' do
Presidente Ernesto Geisel, a saber:

"No panorama mais amplo da estrutu
ra empresarial do pais cabe assínalar
que, da evolução recente da economía
nacional, tem resultado o espetacular
aumento, em eficiêr.cia e dimensão, çl.as
grandes empresas estatais e a parqçi
pação cada vez maior da empresa pri
vada, estrangeira, ao mesmo passo que
relativa estagnação- da empresa nacio
nal, Urge, pois, cuida).' do fortalecimen
to deste último setor empresarial, para
que venha ocupar o lugar de equilíbrio
que lhe compete.",

E, mais adiante, diz o eminente estadista:
"O desenvolvimento do nosso sistema
financeiro, os mecanismos de acompa
nhamento e controle de preços, a parti
cipação das empresas multinacícnaís
tem sido guiados por muitas regras não
escritas f. por critérios nem sempre ex
plícitos que vêm sendo formados pelo
consenso das autoridades no seu diálo
go no setor privado. Já adquirimos su
ficiente experiência para que, agora,
explícítemos as regras do jogo, de mo
do a simplificar a administração pú
blica, a fortalecer a confiança dos e111-
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presarios e assegurar a ígualaçâo das
oportunidades."

Senhores Deputados, é este magnífico
pronunciamento espelho que reflete a am
pla visão do estadista e descortino políti
C0 que avoco à apreciaçâo e aprovação da
"Emenda" em tela.

Faço, do pronunciamento do nosso Presi
dente a chave que mostrará, ao cenário na
cional, o drama vivido pelas Empresas Bra
sileiras.

- Quem desejará a destruição das Em
presas Nacionais?

;- Quem negará os instrumentos legais
para defendê-las? Ninguém. O parlamento
brasileiro, coesas suas representações parti
dárias, num só bloco dirá:

- Sim, ao Projeto.
:- Não, à continuidade espoliativa das

Empresas Nacionais.
Então, responderemos aos cartéis com o

mesmo ardor patriótico do nosso presidente,
General Ernesto Geisel:

"Já adquirimos suficiente experiência
para que agora, explicitemos as regras
do jogo, de modo a simplificar a admi
nistração pública, a fortalecer a con
fiança dos empresários e assegurar
Igualaçâo das oportunidades."

Sala das Sessões - Florim Coutinho.
LEGl8LAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
8EÇAO DE COMISSOE8 PERMANENTES

LEI N.o 4.137,
DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Regula a repressão ao abuso do poder

econômico.
TíTULO I

Disposições Gerais

CAPíTULO VI
Das Normas Processuais do Processo

Administrativo

Art. 43. Decidindo pela procedência da
representação e proclamando determinado
ato como de abuso do poder econômico, o
CADE, ouvida a Procuradoria, fixará prazo
para que os responsáveis, de acordo com as
circunstâncias, cessem sua prática, multan
do-os de 5 (cinco) a 10.000 (dez mil) vezes, o
valor do maior salário mínimo vigente no
País, na data da decisão.
...........................................

CAPíTULO VII
Do Processo Judicial

Art. 83. Ê o Poder Executivo autorizado
a abrir crédito especial até o limite de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzei
ros) para ocorrer às despesas decorrentes
desta Lei.
..................................................
......................................................................

PROJETO DE LEI
N.o 323, de 1975

(DO SR. FRANCISCO AMARAL)
Dá nova. redação e acrescenta dispo

sitivos a artigos da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-lei n,? 5.452, de 1.0 de maio de
1943. ...

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Trabalho e Legislação so
eíal.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 769 da Consolidação das

Leis do Traball1o, acrescido de dois incisos,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 769. Nos casos omissos, o direi
to processual comum será fonte subsí-

diária do direito processual do trabalho,
salvo quando houver conflito com as
normas deste Título, obedecidas ainda
as seguintes regras:
r - nos processos de valor igualou in
ferior a vinte (20) salários mínímos de
maior vigência no País aplicam-se, no
que couberem, as disposições do Código
de Processo Civil relativas ao procedi
mento sumaríssimo e, nos de valor
maior, as do procedimento ordinário;

rI - salvo nas citações para pagamen
to, as citações, notificações e intima
ções serão sempre feitas por carta re
gistrada, ainda quando o destinatário
tenha domicilio fora da Comarca em
que se processa o feito, respeitado o
disposto no art. 841."

Art. 2.0 O art. 836 da Consolidação das
Leis do Trabalho, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 836. É vedado aos órgãos da
Justiça do Trabalho conhecer de ques
tões já decididas, excetuados os casos
expressamente previstos em lei e a ação
rescisória, que será admitida no prazo
de dois (2) anos, nos termos dos arts.
485 a 495 do Código de Processo Civil."

Art. 3.0 O art. 879 da Consolidação das
Leis do Traball1o, acrescido de dois pará
grafos, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 879. Sendo ilíquida a sentença
exeqüenda, ordenar-se-á previamente a
sua liquidação, que poderá ser feita por
cálculo, por arbitramento ou por arti
gos, facultado ao juiz combinar estes
modos de liquidação.
§ 1.0 Não prejudicará a liquidação por
cálculo a modificação dos valores das
prestações decorrentes de leis ou deci
sões normativas, ou mesmo de elevações
salariais, sempre que comprovadas de
modo idôneo.
§ 2.° Na liquidação de prestações su
cessivas, o "quantum" será apurado
com previsão dos doze (12) meses se
guintes à sentença de liquidação, res
salvados, a final, a dedução ou acrés
cimos cambíveís,
§ 3.° É vedado, na execução, discutir
de novo a lide ou modificar a sentença,
não se considerando como tal o reco
nhecimento de reflexos do direito prin
cipal sobre direitos acessórios."

Art. 4.0 O art. 884 da Consolidação das
Leis do Trabalho, acrescido de dois parágra
fos, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 884. Garantida a execucão ou
penhorados os bens, terá' o executado
cinco (5) dias para apresentar embar
gos, autuados em apartado e em apen
so ao processo principal.

§ 1.0 A matéria de defesa restringir
se-á às alegações de cumprimento da
decisão ou do acordo, quitação ou pres
crição supervenientes à decisão exe
quenda e impugnação à sentença de
liquidação.
§ 2.0 O juiz rejeitará liminarmente os
embargos quando apresentados fora do
prazo, quando não se fundarem nos ca
sos previstos no parágrafo anterior e,
ainda, nos previstos no art. 295 do Có
digo de Processo Civil.
§ 3.0 Recebidos os embargos, será in
timado o embargado para impugná-los
no prazo de cinco (5) dias, designada
desde logo a audiência de instrução e
julgamento.

§ 4.° O exeqüente poderá impugnar a
sentença de liquidação no prazo de cin
co (5) dias, contados de seu conheci
mento, aplicando-se ao processamento
o disposto neste artigo.
§ 5.° Os embargos e as impugnações
às sentenças de liquidação serão ins
truidos e julgados simultaneamente,
salvo se a liquidação for indeferida ou
nenhum direito for reconhecido ao exe
quente, hipóteses em que a decisão
será desde logo recorrível.
§ 6.0 Não se realizará audíêncía de
instrução e julgamento se os embargos
versarem matéria de direito ou, versan
do matéria de fato, a prova for exclu
sivamente documental, caso em que o
juiz proferirá sentença no prazo de cin
co (5) dias."

Art. 5.° O art. 885 da Consolidação das
Leis do Trabalho, acrescido de parágrafo
único, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 885. Na fase de execução, in
cluída a liquidação de sentença, toda a
prova concentrar-se-á perante o juiz
competente para promover a liquidação
e a penhora, vedada a ínquírtcào de
partes e testemunhas por precatória.

Parágrafo único. Todas as despesas,
inclusive adiantamentos de honorários
de peritos, correrão por conta do exe
cutado, que não poderá falar nos autos,
sem prejuizo do decurso de prazos, sem
sua satisfação."

Art. 6.° J!: revogado o § 2.0 do artigo 886
da Consolidação das Leis do Trabalho. com
renumeração do § 1., que figurará como
único do mesmo artigo.

Art. 7.0 O art. 887 da Consolidação das
Leis do Trabalho, suprimido um dos seus
parágrafos, vigorará com a seguinte reda
ção:

"Art. 887. A avaliação dos bens pe
nhorados em virtude de execucão de
decisão condenatória, será feita pelo
próprio Oficial de Justiça Avaliador, no
ato da penhora, podendo o laudo ser
impugnado nos embargos do executado
e em petição fundamentada do exe
qüente, em igual prazo.
Parágrafo único. Se a impugnação
contiver razoável fundamentação o juiz
designará avaliador, não servidor da
Justiça do Trabalho, que apresentará
laudo no prazo de cinco (5) dias, adian
tando o impugnante seus honorários."

Art. 8.° Ao "caput" o art. 888 da Conso
lidação das Leis do Trabalho sej a dada a
seguinte redação:

"Art. 888. Decorrido o prazo para em
bargos ou julgados os que forem apre
sentados ou as impugnações admitidas,
seguir-se-á a arrematação, que será
anunciada por edital afixado na sede
do juízo ou tribunal e publicado pelo
menos uma vez no Diário Oficial, onde
houver ou, à sua falta, em jornal local,
com antecedência de vinte (20) dias,
dispensada a intimação pessoal das
partes."

Art. 9.° O art. 889 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a se-
guinte redação: .

"Art. 889. Aos trâmites e incidentes
do processo de execução são aplicáveis,
naquilo que não contrariar o presente
Título, os preceitos que regem o proces
so de execução no Código de Processo
Civil (Título rI)."

Art. 10. O recurso ordinário a que se re
fere o inciso lI, do art. 893, da Consolidação
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das Leis do Trabalho, passa a denominar-se
apelação.

Art. 11. O art. 895 da Consolidação das
Leis do Trabalho, acrescido de um pará
grafo, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 895. Cabe apelação para a ins
tância superior:
a) das decisões definitivas das Juntas e
Juizos, não previstas no artigo anterior,
no prazo de oito (8) dias;

b) das decisões definitivas dos Tribu
nais Regionais em processos de sua
competência originária, no prazo de
oito (8) dias, quer nos dissídios indivi
duais, quer nos dissidios coletivos.
Parágrafo único. Nas causas de yalor
igualou inferior a vinte vezes o maior
salário minimo vigente no Pais não ca
berá apelação, assegurado, porém, o re
curso de revista para o Tribunal Supe
rior do Trabalho, nos casos e condições
estabelecidos no artigo seguinte."

Art. 12. O art. 897 da Consolidacão das
Leis do Trabalho. acrescido de um parágra
fo, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 897. Cabe agravo de instrumen
to:

a) das decisões de juiz ou presidente de
Junta nas execuções, depois de garan
tido o juízo e, independentemente da
garantia. quando declarados improce
dentes os artigos de liquidação ou inde
ferida a execução por qualquer motivo;

b) das decisões que indeferirem ou jul
garem desertos os recursos.

§ 1.0 O agravo será interposto no pra
zo de cinco (5) dias e não terá efeito
suspensivo, facultado, porém, ao juiz ou
presidente, sobrestar o andamento do
feito até julgamento do recurso, em
despacho fundamentado, quando hou
ver evidente receio de que o prossegui
mento cause danos irreparáveis a qual
quer das partes.

§ 2,° O agravo será julgado pelo Tri
bunal Regional do Trabalho ou por suas
Turmas, a cuja jurisdição estiver subor
dinada a Junta ou o Juizo recorrido.

§ 3.° O instrumento do agravo será
formado com traslados ou cópias au
tenticadas das peças indicadas pelas
partes e completados com certidões pas
sadas pelo Diretor de Secretaria ou
Escrivão.

§ 4.° O juiz poderá manter ou não o
despacho e, na primeira hipótese, fará
a remessa dos autos à instância supe
rior, podendo ainda determinar a ex
tração e juntada de novas peças."

Art. 13. Ao art. 899 da Consolidacão das
Leis do Trabalho, acrescente-se o seguinte
parágrafo 7.°:

"Art. 899.

§ 7.° As normas relativas a depósitos
para recursos aplicam-se também na
fase de execução de sentença."

Art, 14. O art. 900 da Consolidacão das
Leis do Trabalho, acrescido de um pará
grafo, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 900. Interposto o recurso, será
notificado o recorrido para oferecer as
suas razões, em igual prazo ao que tiver
tido o recorrente, sendo-lhe facultado
nessa ocasião, se vencido em parte, ma-

nifestar recurso quanto a essa parte,
sujeito o mesmo às condições de admis
sibilidade do recurso originário.
Parágrafo único. O recurso assim in
terposto ficará prejudicado se houver
desistência do recurso principal, ou se
for ele declarado íncabível ou deserto."

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Por iniciativa do próprio Executivo ao

tempo em que era Ministro da Justiça o
prof. Alfredo Buzaid, diversas leis de cará
ter adjetivo já foram adaptadas ao novo
Código de Processo Civil. Somente a Con
sohdação das Leis do Trabalho ficou esque
cida dessas adaptações, o que está sendo
buscado agora, através deste projeto de lei.

Nalguns aspectos o Código avantajou-se
em simplicidade e celeridade, impondo-se
em conseqüência, além da aplicação subsi
diária, a adaptaçã-o de certos dispositivos
do diploma consolidado para aproveitar as
inovações que o CPC trouxe e que não po
dem ser aplicadas subsidiariamente por
haver norma expressa na parte processual
da CLT.

Algumas inovações relacionadas com a
execução, decorrem da existência, hoje, de
Oficiais de Justiça Avaliadores, nos órgãos
da Justiça do Trabalho, o que torna obsole
tas algumas disposições da CLT.

Em alguns casos houve propósito delibe
rado de evitar a aplicação subsidiária do
novo CÓdIgO de processo, no que diz res
peito a normas que dificultam o andamento
dos processos ou abrem margem para ale
gações de nulidades; em outros, dispôs-se
de modo especial sobre inovações do CPC,
como, por exemplo, no art. 900, ao admitir
se o recurso adesivo.

Sala das Sessões, em 17-4-75. - Francisco
Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

CONSOLIDACÃO DAS LEIS DO TRABA
LHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI

N.o 5.452, DE 1,0 DE MAIO DE 1943

TíTULO X
Do Processo Judiciário do TrabalhO

CAPíTULO I

Disposições Preliminares

Art. 769. Nos casos omissos, o direito
processual comum será fonte subsidiária do
direito processual do Trabalho, exceto na
quilo em que for incompatível com as
normas deste Título.

CAPíTULO II
, Do Processo em Geral

SEÇÃO X
Da Decisão e sua Eficácia

Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça
do Trabaho conhecer de que tões já deci
didas, excetuados os casos expressamente
previstos neste Título e a ação rescisória,
que será admitida, no prazo de 2 (dois)
anos, nos termos dos arts. 798 a 800 do
Código de Processo Civil.

CAPíTULO'V
Da Execução

SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares

Art. 879. Sendo iliquida a sentença exe
qüenda. ordenar-se-á, previamente, a sua
liquidação, que poderá ser feita por cálculo,
por arbitramento ou por artigos.

Parágrafo único. Na liquidação, não se
poderá modificar, ou inovar a sentença
Iíquídanda, nem discutir matéria pertinente
à causa principal.

SEÇÃO In

Dos Embargos à Execução e da sua
Impugnação

Art. 884, Garantida a execução ou pe
nhorados os bens, terá o executado cinco
dias para apresentar embargos, cabendo
igual prazo ao exeqüente para impugnação.

§ 1.° A matéria de defesa será restrita.
às alegações de cumprimento da decisão
ou do acordo, quitação ou prescrição da
dívida.

§ 2.° Se na defesa tiverem sido arroladas
testemunhas, poderá o juiz O" o presidente
do tribunal, caso julgue necessários seus
depoimentos, marcar audiência para a pro
dução das provas, a qual deverá realizar-se
dentro de cinco dias.

§ 3.° Somente nos embargos à penhora
poderá o executado impugnar a sentença
de liquidação, cabendo ao exeqüente igual
direito e no mesmo prazo.

§ 4.° Julgar-se-ão na mesma sentença
os embargos e a impugnação a liquidação.

SEÇÃO IV
Do JulgamentG e dos Trâmites

Finais da Execução
Art. 885. Não tendo sido arroladas tes

temunhas na defesa, o juiz, ou presidente,
conclusos os autos, proferirá sua decisão,
dentro de cinco dias, julgando subsistente
a penhora.

Art. 886. Se tiverem sido arroladas tes
temunhas, finda a sua inquirição em au
diência, o escrivão ou secretário fará,
dentro de 48 horas, conclusos os autos ao
juiz, ou presidente, que proferirá sua de
cisão, na forma prevista no artigo anterior.

§ 1.0 Proferida a decisão, serão da mes
ma notificadas as partes interessadas, em
registrado postal, com franquia.

S 2.° Julgada subsistente a penhora, o
juiz, ou presidente, mandará proceder logo
à avaltaeão dos bens penhorados,

Art. 887. A avaliação dos bens penhora
dos em virtude da execução de decisão
condenatória, será feita por avaliador esco
lhido de comum acordo pelas partes, que
perceberá as custas arbitradas pelo juiz, ou
presidente do tribunal trabalhista, de con
formidade com a tabela a ser expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho.

S 1.0 Não acordando as partes quanto à
desígnaeão de avaliador, dentro de cinco
dias após o despacho que determinou a
avaliação, será o avaliador designado livre
mente pelo juiz ou presidente do tribunal.

§ 2.° Os servidores da Justica do Tra
balho não poderão ser escolhidós ou desig
nados para servir de avaliador.
. A:t. 888. Concluida a avaliação, dentro

de dez dias, contados da data da nomeação
do avaliador, seguir-se-á a arrematação,
que será anunciada por edital afixado na.
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sede do juízo ou tribunal e publicado no
jo~nal local, se houver, com a antecedência
de vín te dias.

~ 1.0 Se na primeira praça os bens pe
nhorados não tiverem alcançado o preço
da avaliação, haverá, decorrido o prazo de
dez dias, e segunda praça, na qual os bens
serão vendidos pelo maior lance, tendo o
exeqüente preferência para a adjudicação.

~ 2° Em qualquer caso, o arrematante
deverá garantir o lance com o sinal corres
pondente a 20% (vinte por cento) do seu
valor.

§ 3.° Não havendo licitantes na segunda
praça, e não requerendo o exeqüente a ad
judicação dos bens penhorados, poderão os
mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado
pelo juiz ou presidente.

§ 4° Se o arrematante, ou seu fiador,
não pagar dentro de 24 horas o preço da
arren.atacão, perderá, em beneficio da
execução, o sinal de que trata o § 2° do
art. 888, voltando à praça os bens executa
dos.

Art. 889. Aos trâmites e ínctdentes do
processo da execução são aplicáveis, naquilo
em que não contravierem ao presente Titu
lo. os preceitos que regem o processo dos
executivos fiscais para a cobrança judicial
da divida ativa da Fazenda Pública Federal.

CAPíTULO VI

Dos Recursos

Art. 893. Das decisões são admissiveis os
seguintes recursos:

I .- embargos;

II - recurso ordinário;

III ~ recurso de revista;

IV - agravo.

~ I.? Os incidentes do processo serão
resolvidos pelo próprio Juizo ou Tribunal.
admitindo-se a apreciação do merecimento
das decisões interlocutórias somente em
recurso da decisão definitiva.

§ 2.0 A interposição de recurso para o
Supremo Tribunal Federal não prejudicará
a execução do julgado.

Art. 895. Cabe recurso ordinário para a
instância superior:

a) das decisões definitivas das juntas e
juizos. no prazo de 10 (dez I dias;

b) das decisões definitivas dos Tribunais
Regionais, em processos de sua competéncta
originária, no prazo de dez dias, quer nos
dissidíos individuais, quer nos dissidios
cotetívos.

Art. 897. Cabe agravo:

:11 de petição, das decisões do juiz ou
presidente, nas execuções;

b) de instrumento, dos despachos que
denegarem a interposição de recursos.

§ 1.° O agravo será interposto no prazo
de cinco dias e não terá efeito suspensivo,
sendo facultado, porém, ao juiz, ou presi
dente, sobrestar. quando julgar conveniente,
o andamento do feito, até julgamento do
recurso.

§ 2.° Na hipótese da alínea a o agravo
será julgado pelo próprio tribunal presldido
pela autoridade recorrida, salvo em se tra
tando de decisão do presidente da Junta
ou do Juiz de Direito, quando o julgamento
ccmpetrrá ao presidente do Tribuna; Regio
nal a que estiver subordinado o prolator da
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decisão agravada, a quem este informará
minuciosamente obre a matéria controver
tida. ou remeterá os autos, se tiver sobres
tado o 'andamento do feito,

§ 3.° Na hipótese da alínea b, o agravo
será julgado pelo Tribunal que seria com
petente para reconhecer do recurso cuja
interposição foi denegada.

Art. 898. Das decisões proferidas em
dissídio coletivo que afete empresa de ser
viço público, ou, em qualquer caso, das
proferidas em revisão, poderão recorrer,
além dos interessados, o presidente do
tríounat e a Procuradoria da Justiça do
Trabalho.

Art. 899. Os recursos serão interpostos
por simples petição e terão efeito mera
mente devolutivo, salvo as exceções previs
tas neste Titulo, perrnltlua a execução
provisória até a penhora,

§ 1° Sendo a condenacão de valor até
10 (dez) vezes o salário mínimo regional,
nos dissidios individuais. só será admitido
o recurso, inclusive o extraordinário, me
diante prévio depósito da respectiva impor
tância. Transitada em julgado a decisão
recorrida, ordenar-se-á o levantamento
imediato da importáncia de depósito. em
fav or da parte vencedora, por simples
despacho do juiz.

§ 2° Tratando· se de condenacão de
valor mdetermmado, o depó.nto correspon
derá ao que tor arbít.rado, para efeito de
custas. pela Junta ou Juizo de Direito, até
o limite de 10 (dez) vezes o salário mínimo
da região.

§ 3° Na hipótese de se discutír no
recurso, matéria já decidida através de
prejulgado do Tribunal Superior do Traba
lho. o depósito poderá levantar-se. de
imediato. pelo vencedor.

§ 4° O depósito de que trata o § L°
far-se-á na conta vinculada do empregado
a -lue se refere ) art. 2° da Lei n.v 5 107,
de 13 de setembro de :966, apücando-se-tne
os preceitos dessa Lei, observado, quanto ao
respectivo levantamento. o disposto no § 1.0

§ 5,° Se o empregado ainda nâo tiver
conta vineulada aberta em seu nome, nos
termos do art. 2.° da Lei n.v 5.107. de 13
de setembro de 1966, a empresa procederá
à respectiva abertura. para o efeito do
disposto no S 2.i.

§ 6° Quand~ o valor da condenação. ou
o arbitrado para fins de custas, excede, o
liJr.ite de 10 \dez) vezes o salário minimo
da região. o depósito para fins de recursos
será limitado a este valor.

Art. 900. Interposto o recurso, será noti
ficado o recorrf do para oferecer as suas
razões em prazo igual ao que tiver tido o
recorreu te.

PROJETO DE LEI
N.o 324, de 1975

mo SR. JOSÉ BONIFÁCIO NETO)

Altera dispositivos do Decreto-lei n.·
199, de 25 de fevereiro de 1967, que
"dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri
bunal de Contas da União, e dá outras
providências" .

(ÀS Comissões de Constituieão e Jus
tíca e de Fiscalizacão F'lnancetru e
Tomada de oontas.i

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O caput do art. 33 do Decreto
lei n.v 199, de 25 de fevereiro de 1967, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33. O Tribunal de Contas da
União tem jurisdição própria privativa
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sobre as pessoas e matérias sujeitas à
sua competência, a qual abrange todo
aquele que arrecadar, ou gerir bens,
dinheiros e demais valores da União
ou pelos quais esta responda, bem como
os administradores das entidades da
Administração Indireta, ou de outras
entidades que, de alguma forma, geri
rem ou aplicarem dinheiros públicos
federais."

Art. 2° Todo aquele que der causa à
perda, subtração, extravio ou estrago de
valores, bens e material da União, ou pe
los quais esta seja responsável, ou que apli
car irregularmente dinheiros públicos, Ií
cará sujeito, além da reparação do dano,
ou do recolhimento da parcela irregular
mente aplicada, à multa de até vinte por
cento. calculada sobre o valor da coisa,
bem ou valor.

Parágrafo único. A pena será aplicada
pelo Tribunal de Contas da União em pro
cesso regular de tomada de contas, em que
seja assegurada ampla defesa ao respon
sável.

Art. 3.° O" ocupantes de tunçâo ou car
go de chefia que deixarem de encaminhar
os orçamentos e bals neos dos órgãos da
Administracão Indireta serão destituídos
das referidas funções com ínabtlttacâo por
cinco anos, para exercer qualquer cargo ou
funcão de direção ou chefia.

Pa rágrato único A pena será aplicada
pelo Presidente da República. à vista de
conclusào de processo regular de inqucrrto
admíntstra tívo. que para esse fim deverá
ser instaurado obrie;atoriamente.

Art. 4.° Todo aquele que deixar o exer
cício de cargo ou fundo e estiver su i eito
à prcstar.ào de contas nela manipulacão de
dinheiros. bens e demais valores púbncos.
nos termos do art. 34 do rier-reto-le; n.> .99.
de 25 de fevereiro de 1967. ficará' obrigado,
no prazo de trinta dias. a prestar contas.

~ L? 8 descumprimento deste artigo su
jeitará o responsável à pena pecuniária de
valor !g:\wl a três salários mínimos por mês
Que excerter ao prazo fixado. sem prejuízo
das demais cominacões legais.

§ 2 Q A pena pecuninrrn de Que trata o
parágrafo anterior será anlicada. a qual
quer temno, pelo Trtbunn l de Contas "a
União, Que determinara a cobranca me
diante desconto em f'o lh a de pagamento de
vonermr-ntos 011 por acào executiva próm-ia.

Art. 5." Salvo disnosicão legal fixando
menor nravo. os resnonsávaís pelas entida
des da Adminístracào Indireta são obriga
dos a encaminhar.· até o fim de marco' do
ano seguinte. à Inspetoria Geral de Fi
nancas respectiva. sua prestacão de contas,
ca .enrio fi esse árgiío remetê-las. devida
mente examinadas e com parecer {conclu
sivo sobr" sua regularid"de. até o fim de
junho suhseqúen te ao Tribunal de Contas
da União

Parágrafo único. Aos responsáveis pelo
descumnrtrnento dos prazos Ií xados neste
artigo aplicam-se a pena e as demais dis
posições de Que tratam os parágrafos do
art. 4° desta lei.

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação. revogada.' as dis
posições em contrário.

Justifica"ão
Os Decretos-Ieís ris. 199 e 200. de 1967,

puseram termo, a pretexto de nãc críar
er.ibaracos à admínistracão, ao até então
vigente controle centralizado C:o Tribunal
de Contas da União. Criou-se um órgão de
controle Interno, chamado Auditoria Inter
na, incumbindo ao Tribunal de Contas
acompanhar esse controle. através do sis-
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tema denominado de controle externo, o
qual já vem colhendo resultados.

Todavia, há distorções que precísam ser
encaradas e eliminadas.

Na verdade, o art. 33 do Decreto-lei n.o
199/67, que ora se pretende modificar, li
mite. a jurisdição do Tribunal de contas,
ao estabelecer que somente são nela com
pre-ndidos os administradores da Admínís
tração Indireta "quando houver expressa
disposição legal".

Ora, três são os tipos de órgãos da ad
ministração indireta: as autarquias, as
empresas públícas e as sociedades de eco
nomia mista.

]j: índíscutível que as autarquias estão
obrigadas à prestação de contas, em face
d :» termos do § 5.° do art. 70 (que regula
a iiscalização financeira e orçamentária)
da Constituição:

.. § 5.° As normas de fiscalização fi
nanceira e orçamentária estabelecidas
nesta seção aphcar-se-ão às autar
quias."

Dúvidas não poderiam existir relativa
mente às empresas públicas e às sociedades
de economia mista, também, pois, por força
do § 1.0 do art. 70 da Constituição Federal,
"o controle externo do Congresso Nacional
com o auxílio do Tribunal de Contas"
abrange "o julgamento das contas dos ad
ministradores e demais responsáveis por
bens e valores públicos".

Mas, na prática, tais dúvidas têm sur
gido, inclusive no próprio Tribunal de Con
tas, onde se apresenta controvertida a in
terpretação sobre a obrigatoriedade dessas
entidades prestarem contas.

O presente projeto vem acabar com essa
diversidade de interpretação, ensciada pela
norma vigente. Retira-se a expressão
"quando houver expressa disposição legal"
e acrescenta-se, ao final do dispositivo, a
expressão "que, de alguma forma, gerirem
ou aplicarem dinheiros públicos federais".

Por outro lado, todos reconhecem que
uma das falhas do sistema anterior era a
ausência de cominação legal.

Enquanto para o Presidente da Repúbli
ca, que não aplica diretamente dinheiros
públicos, prevêem-se sanções por atentados
à lei orçamentária (art. 82, V, da. Consti
tuíção) , os que gerem os dinheiros públicos
não têm normas coercitivas.

O Tribunal de Oorrtas não pode ficar re
duzido à posição de mero órgão de verifi
cação, que se limita a julgar regulares as
contas, sem direito a aplicar qualquer pena.

Com efeito, a operação de controle puro
e simples, desacompanhada de um momen
to cominatório contra o ato ou a pessoa
objeto do controle, não passr de operação
platónica.

O projeto visa dar ao Tribunal de Con
tas esses meios de que necessita, para res
guardo de sua autoridade e para sujeitar
a sanções aqueles que descumprem o dever
quando investidos da guarda e gerência de
bens, valores e dinheiros públicos.

Os pareceres prévios sobre as contas do
Governo da República informam que gran
de parte das autarquias não tem enviado
os seus balanços a tempo de serem publi
cados no geral da União.

ora, quando se sabe que os resultados
financeiros deficitários têm nelas, em boa
parte, os responsáveis e quando se sabe, por
igual, que, desde a Oonstítuícão de 1946
tais órgãos devem prestar contas nad~
mais justo do que o preconizado no pro
jeto, visando a sanar tal anomalia.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1975.
- José Bonifácio Neto,

LEGISLAÇÃ.O CITADA
DECRETO-LEI N.O 199,

DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Art. 33. O Tribunal de Contas da União
tem jurisdição própria e privativa sobre as
pessoas e matérias sujeitas à sua compe
tência, a qual abrange todo aquele que
arrecadar ou gerir dinheiros, valores e bens
da União ou pelos quais esta responda, bem
como, quando houver expressa disposição
legal, os administradores das entidades da
Administração Indireta ou de outras en
tidades.

Parágrafo único. A jurisdição do Tribu
nal de Contas abrange, também, os her
deiros, fiadores e representantes dos res
ponsáveis.

Art. 34. Estão sujeitos à tomada de
contas e só por ato do Tribunal de Contas
podem ser liberados de sua responsabili
dade:

I - os ordenadores de despesas;

li - as pessoas indicadas no artigo 33;

111 - todos os servidores públicos civis e
militares ou qualquer pessoa ou entidade,
estipendiad.as pelos cofres públicos ou não,
que derem causa à perda, subtração, extra
vio ou estrago de valores, bens e material
da União, ou pelos quais seja responsável;

IV - todos quantos, por expressa dispo
sição de lei, lhe devam prestar contas.

TíTULO IV

Do Julgamento

Art. 42. O julgamento pelo Tribunal de
Contas da regularidade das contas dos ad
mínístradores das entidades da Adminis
tração Indireta e das que, por força de lei,
lhe devam prestar contas, será feita à base
dos seguintes documentos que lhe deverão
ser presentes pelos administradores:

a) o relatório anual e os balanços da
entidade;

b) o parecer dos órgãos internos que de
vam dar seu pronunciamento sobre as con
tas;

c) o certificado de auditoria externa à
entidade sobre a exatidão do balanço.

§ 1.0 A decisão do Tribunal, que poderá
ser precedida de inspeção, na forma do art.
36, inciso IV, será comunicada à entidade
e à autoridade admínístratíva a que estiver
vinculada.

§ 2.° Quando o assunto o justificar, o
Tribunal fará comunicação ao Presidente
da República e ao Congresso Nacional.

DECRETO N° 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Ad
ministração Federal, estabelece dire
trizes para a Reforma Administrativa
e dá outras providências.

TÍTULO I

Da Administração Federal

Art. 4.° A Administração Federal com
preende:

I - a Administração Direta, que se
constitui dos serviços integrados na estru
tura administrativa da Presidência da Re
pública e dos Ministérios;

11 - a Administração Indireta, que com
preende as seguintes categorias de entida
des, dotadas de personalidade jurídica pró
pria:

a) Autarquias;

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

Art. 5.° Para os fins desta Lei, consi
dera-se:

I - Autarquias - o serviço autônomo,
criado por lei, com personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios, para exe
cutar atividades tipicas da Administracão
Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e fi
nanceira descentralizada.

li - Empresa Pública - a entidade do
tada de personalidade juridíca de direito
privado, com patrimônio próprio e capital
exclusivo da União ou de suas entidades
de Administração Indireta, criada por lei
para desempenhar atividades de natureza
empresarial que o GOverno seja levado a
exercer, por motivos de conveniência ou
contingência administrativa, podendo tal
entidade revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito.

III - Sociedade de Economia Mista 
a entidade dotada de personalidade juridi
ca de direito privado, criada por lei para.
o exercício de atividade de natureza mer
cantil, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam,
em sua maioria, à União ou à entidade da
Administração Indireta.

§ 1.0 No caso do inciso III, quando a
entidade for submetida a regime de mo
nopólio estatal, a maioria acionária caberá
apenas à União, em caráter permanente.

§ 2.° O Poder Executivo enquadrará as
entidades da Administracão Indireta exis
tentes nas categorias constantes deste ar
tigo.

CON8TITUIÇAO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Emenda n,v 1, de 17-10-69

TÍTULO I
Da Organização Nacional

CAPÍTULO VI
Do Poder Legislativo

SEÇAO VII

Da Fiscalização Financeira.
e Orçamentária

Art. 70. A fiscalização financeira e or
çamentária da União será exercida pelo
Congresso Nacional mediante controle ex
terno e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo, instituidos por lei.

§ 1.0 O controle externo do Congresso
Nacional será exercido com o auxilio do
Tribunal de Contas da União e compreen
derá a apreciação das contas do Presidente
da República, o desempenho das funções
de auditoria financeira e orçamentária, bem
como o julgamento das contas dos admi
nistradores e demais responsáveis por bens
e valores públicos.
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PROJETO DE LEI
N,o 325, de 1975

(DO SR. EDGAR MARTINS)

Acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, eqniparando a
empregado todo trabalhador 'autônomo
ou avulso que preste serviço exclusivo
a uma empresa.

<As Comissões de Constituição e
Justiça e de Trabalho e Legislação
Bocíal.)

O Congresso Nacional decretar-
Art. 1.° Acreseente-ee ao artigo 3.0 da

Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n. o 5.452, de 1.0 de
maio de 1943, o § 2.0 que equipara a empre
gado todo trabalhador autônomo ou avulso
que preste serviço exclusivo a uma empre
sa, ficando aquele artigo 3.0 da CLT assim
redígído ;

Art. 3.° Considera-se empregado toda
pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador,
sob a dependência deste mediante sa-
lário.· .
§ 1.0 Não haverá distinções relativas à
espécie de emprego e à condição de tra
balho intelectual, técnico e manual.
§ 2.0 É equiparado a empregado todo
trabalhador autônomo ou avulso que
preste serviço exclusivo a uma empresa,
desde que esteja:
a) subordinado a chefias, inspetorias ou
esquema de trabalho da empresa;
b) com obrigatoriedade de compareci
mento sistemático à empresa para reu
niões ou prestações de relatórios;
c) com a obrigatoriedade de uso de uni
forme; veículo de tração motor, humana
ou animal, ou de qualquer outro sím
bolo que identifique ou divulgue a em
presa.

Art. 2.D Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.

Justificação

Ao legislador ordinário não compete ape
nas a grande missão social e política de
formular leis.

É seu dever, também, aperfeiçoar a legis
lação vigente, atualizando-a ao tempo pre
sente, dando-lhe conotações que, atendam
aOS apelos do momento e sirvam de amparo
aos que se abrigam à sombra da justiça e
do direito.

Isto estamos fazendo no presente projeto
de lei.

Conservando a redação original do art.
3.0 da Consolidação das Leis do Trabalho,
bem como de seu parágrafo único, que pas
sa a § 1.0, acrescentamos o § 2.0

, que equi
lI.ara a empregado todo trabalhador autô
nomo ou avulso que preste serviço exclusivo
a uma empresa, nos termos das alíneas que
integram o parágrafo acrescentado.

.•)'rão estamos inovando.

OS honrados membros dos Tribunais Tra
baíhlstas, mesmo no âmbito das Superiores
Instâncias, têm se antecipado ao leglslador,
reconhecendo o fato que agora queremos
tranaformar num direito.

Assim, o Tribunal Regional do Trabalho
no Estado de São Paulo tem dectdido, re
petidamente, no sentido de reconhecer a
condição de empregado aos que prestam
serviço com exclusividade a uma empresa,
aánda que trabalhadores autônomos. ou
a.vulsos, como no caso dos representantes

da Enciclopédia Britânica - vendedores de
livros.

Recentemente, conforme verificamos na
publicação do Diário da Justiça de 21 de
março de 1975, o Tribunal Superior do Tra
balho, em sua composição plena, "nâo re
conheceu dos embargos opostos pela Kiban,
referente ao processo n.? T8T-ERR 1.193/73,
no qual são autores da reclamação Carlos
Nesi e outros, em causa patrocinada pela
Confederação Nacional dos 'I'rabalhadores
no Comércio, através dos advogados Rodol
fa Icamar Alvarenga e Ulisses Riedel de
Rezende",

"Dlscute-se no processo a questão da re
lação de emprego dos vendedores de sorvete
"Kibon", aos quais a empresa Insiste em
negar o vínculo empregatício, embora a
evidência da plena subordinação desses
trabalhadores. Os vendedores de sorvete
somam, somente no Rio e em São Paulo,
cerca de quinze mil, até então desprovidos
de qualquer garantia, seja do Direito do
Trabalho, na Previdência Social ou de outra
qualquer espécie."

"Com esta decisão, contrária à pretensão
da empresa ... " - e continua o Jornal dos
Trabalhadol'es no Comércio do Brasil di
vulgando a deoísão judicial que citamos
acima. '

Cumpre ao legislador facilitar a tarefa do
julgador e reunir, ao corpo de leis conso
lidadas aquilo que já está consagrado pelos
Tribunais do País,

Ao aprovarmos o presente projeto de lei
estaremos apenas reconhecendo um direito
já f,ixado na jurisprudência, mas que so
mente se estende, nos dias de agora, aos
que se lançam à pugna judicial, nem sem
pre possível - consideradas as condições
pessoaís dos humildes trabalhadores que
compõem a classe que estamos atínglndo
por esta proposição.

Estas ,!1,'3 razões que justificam o projeto
de lei ora apresentado. Certos de sua apro
vação, desde agora nos sentimos recompen
sados por podermos prestar este serviço de
Iargo alcance social, à Pátria. corrigindo
uma lacuna no elenco de nossas leis traba
lhista - percebida é corrigida no âmbito
do Poder Judiciário.

Que a nova redação ao art. 3.° da CLT,
acrescentado de um novo parágrafo, atinja
seus objetivos e se torne instrumento de
Justiça, é o que estamos buscando.

Sala das Sessões, - Edgar Martins.

PROJETO DE LEJ
N.O 326, de 1975'

(DO BR. OTAVIO CECCATO)
Dispõe sobre a eonsbrucâo de cre-

ches para os filhos dos trabalhadores.

(às Comissões de Constituição ~

Justiça, de Trabalho e Legislação
SOcial e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Aos Sindicatos de trabalhadores
é dada a, faculdade de construir creches
destinadas aos filhos menores dos traba
lhadores da categoria respectiva, mediante
convênio com o Banco Nacional da Habi
tação.

Art. 2.° A habilitação e quaüücaçào dos
sindicatos para o empreendimento de que
trata esta. lei serão feitas perante o Mi
nistério do Trabalho, a quem cabe baixar
normas especiais, se for o caso.

Art. 3.° Anualmente, o Poder Executivo
fixará o montante dos recursos oriundos
do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, destinados ao cumprimento disposto
no artigo 1.0 desta Lei.

Art. 4.0 Para o cumprimento desta lei
dar-se-á prioridade aos sindicatos de ca
tegorias mais numerosas e localizadas em
regiões de maior desenvolvimento comer
cial e industrial.

Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

.Justificação
Pretendemos com a presente proposição

equacionar e impulsionar solução para uma.
das sérias dificuldades que se têm apre
sentado para os trabalhadores com filhos
menores e cujas mães não podem deixar
de trabalhar fora do lar. ESBa dificulda
de tem sido tanto mais grave, na medida
em que os sindicatos, mesmo aqueles mais
fortes financeiramente, não têm tido con
dições de construir essas creches por conta
própria. Com efeito, embora possa ser
prerrogativa prestar esse tipo de assistên
cia ao trabalhador e, consequentemente
aos seus filhos, não tem sido possível cum
prir esse desiderato por absoluta carência
de recursos financeiros.

Entretanto, dada a inegável necessidade
de um amparo para a situação aflitiva por
que passam as mães que têm de trabalhar
mas não têm onde deixar seus fllhos, é

. que somos, pela presente proposição. for
çados a recorrer ao Banco Nacional da
Habitação, mais precisamente, ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, no sen
tido da destinação dos recursos necessários
para essa finalidade de alto e ínsorísmável
conteúdo social.

E nem se diga que o Banco Nacional da
Habitação, através do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, não tem consições de
vir em socorro desta meritória obra a cons
truir, pois, como sabemos, o dinheiro do
Fundo resulta dos descontos e recolhimen
tos feitos pelos empregadores, relativamente
ao serviço prestado pelos empregados,
cuja administração pelo Banco Nacional
da Habitação o tem levado a agir como
verdadeiro estabelecimento de crédito co
mercial, não somente no que diz respeito
à sua expansão lucrativa propriamente di
ta, senão, também, em razão de outros
notórios aspectos como, por exemplo, os al
tos salários pagos aos seus diretores.

Demais disto e sem embargo das finali
dades específicas dos recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, os recursos
que se buscam não deixam de ser, segundo
cremos, também destinados a finalidades
habitacionais, vez que as creches terão enor
me utilidade para coletividades inteiras,
sendo desta forma, uma utilização dos re
cursos dentro dos estritos termos da atual
competência e objetivos dos recursos do
Fundo de Garantia.

Outro aspecto a destacar é o de que a
assistência por meio da construção de cre
ches representa, sem dúvida, uma suple
mentação do 'orçamento familiar do traba
lhador, já tão carente, nestes tempos de
contenção salarial e conseqüente concen
tração de renda .

Por outro lado, forçoso é reconhecer que
as entidades encarregadas de prover de
creches as necessidades dos trabalhadores
não estão cumprindo, pelo menos a con
tento, a demanda crescente. Basta exami
nar a própria legislação a respeito para
constatar-se que o que existe a respeito é
muito pouco. A Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o
5.452, de 1.0 de maio de 1943, fixou condi
ções segundo as quais as mães emprega
das teriam direito à guarda segura e ade
que:da de seus filhos. É o que dispõem 0.1
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parágrafos 1.0 e 2.0 do artigo 389, do Di-
. plozna Oonllolidado "in verbís":

"§ 1.0 Os estabelecimentos em que
trabalharem pelo menos 30 (trinta)
mulheres, eom mais de 16 (dezesseis)
anos de idade, terão local apropriado
onde seja permitido às empregadas
guardar sob vigilância e assistência' os
seus filhos no período de amamentação.
§ 2.° A exigência do § 1.° poderá ser
suprida por meio de creches distritais
mantidas, diretamente ou mediante
convênios, com outras entidades pú
blicas ou privadas, pelas próprias em
presas, em regime comunitário, ou a
cargo do BESI, do DESC, da Ll?A o ude
entidades sindicais" (grifamos).

Como se vê a própria Consolidação das
Leis do Trabalho já dispõe sobre o proble
ma de tal maneira, que, se não o resolve,
demonstra a preocupação do Poder Legis
!ativo manifestada emoutros tempos.

Evidentemente que o previsto na CLT
é muito pouco para as necessidades atuais,
mas já representa, sem dúvida, um início
a ampliar. É que como visto, temos que
dar condições de trabalho sadio e tranquí
10 não somente às mães que trabalham
em grandes empresas, senão também, a
todos os trabalhadores. e isto somente será
possível, a nosso ver, com a colaboração
das entidades sindicais que devem cons
truir e administrar as creches pois a legis
lação já existente reconhece essa capaci
dade dos sindicatos, ao fixar que eles podem
mediante eonvêníos desempenhar o papel
de assistentes, na forma do parágrafo 2.°,
do art. 389 da CLT "in fine", já transcrito.

Sala das sessões, 23 de abril de 1975. 
Deputado otávio oeccato.

PROJETO DE LEI
N.O 327, de 1975

(DO BR PINHEIRO MACHADO)
Acrescenta parágrafo ao artígo 7.0 da

Lei n,? 5.692, de 11 de agosto de 1971,
tornando obrigatórios estudos sobre
trânsito, no ensino de 1.0 e 2.0 graus.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Educação e Cultura e de Fi-
nanças.) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Passando o parágrafo único do

art. 7.°, da Lei n.> 5.692, de 11 de agosto de
1971 - que fixa Díretrízes e Bases para o
ensino de L° e 2.° graus - a § 2.°, acres
cente-se ao referido art. 7.0 o seguinte pa
rágrafo:

§ 1.0 No conteúdo especifico de Educa
ção Moral e Cívica serão obrigatoriamente
incluídos estudos sobre trânsito.

Art. 2,° A presente Lei entra em vigor
â data de sua publicação.

Justificação

Duas tentativas foram feitas nesta Casa,
objetivando tornar obrigatório curso sobre
trânsito nos estabelecimentos de ensino do
1.0 e 2.° graus.

A primeira consubstanciou o projeto n,v
420, de outubro de 1971, de Henrique Fans
tone, da representação da Arena goiana.

A outra, de Túlio Vargas, arenísta do Pa
raná - projeto n,o 873, de 1972 - que
quando Deputado Estadual lograra trans
formar na Lei n,> 5.986/69, proposição de
sua autoria que tornou obrigatório - nas
escolas primárias do Estado, o ensino de
noções elementares a respeito de regras e
leis de tráfego urbano, em aulas teóricas e
práticas.

Tendo faltado certa sensibilidade para as
implicações do problema, de parte de al
guns dos relatores dessas proposituras, fo
ram ambas rej eitadas.

Afortunadamente, o que aqui se passou
. não se refletiu lá rore,

O Ministro da Educação e Cultura, em
janeiro de 1972, encaminhou cópia do pro
jeto de Henrique Fanstone ao Conselho Fe
deral de Educação, solicitando o pronun
ciamento desse categorizado órgão a res
peito da iniciativa parlamentar.

A Relatora designada foi a Sra. oons,
Maria Terezinha Tourinho Saraiva, que re
velou, na apreciação do assunto, especialís
simo interesse.

A ilustre Conselheira abrindo aspas, pas
sou a citar, inicialmente, trechos da pro
positura:

"Com o volume crescente de veículos
automotores incorporados ao Trânsito
mensalmente, somados aos já em cir
culação, não mais se pode admitir que
alguém ignore as leis do Código Na
cional de Trânsito, e os sinais prote
tores de pedestres e condutores de vei
euíos".

"Esse aumento, tradutor do progresso
ascendente do Pais, de que tão justa
mente nos orgulhamos, vem nos preo
cupando quanto à necessidade de pre
venir acidentes. orientando o pedestre
e o futuro dirigente automobilístico,
desde criança."

"Para a intensidade avolumante desse
movimento contínuo de veiculas nas
ruas e nas estradas, parte da popula
ção não está preparada, respondendo,
muitas vezes, com a vida, pela falta de
conhecimento adequado".

Em seguida, aditou:

"O autor do anteprojeto considera que
seria útil a inclusão de cursos sobre
trânsito, no currículo das escolas de L°
e 2.0 graus."

E em seu voto, descendo a mínudênctas
expressivas acrescentou:

"O problema de acidentes de trânsito é
universal e de grande importância, me
recendo todo o apoio as iniciativas que
visem educar o povo no sentido de pro
teger a própria vida e a do semelhante.
Os acidentes de trânsito matam e fe
rem mais do qUE' as guerras.

A magnitude desse fenômeno pode ser
avaliada por dados estatísticos: na
guerra de 1967, em que Israel lutou em
três frentes e no Sinai, houve o que foi
talvez a maior batalha de tanques da
História. O número de mortos e feridos
foi inferior ao de vitimas de acidentes
de trânsito no mesmo ano aquele Pais.

Nos EE. UU. há u'a média de 1400 aci
dentes de trânsito por hora. Os peritos
estimaram que 80% desses acidentes são
causados por falha humana que poderia
ser evitada se o motorista e o pedestre
fossem, metodicamente, educados quan
to as normas de trânsito. Nesses dois
países, assim como na França, Alema
nha, Austrália, Polônia, Austria, entre
outros, no currículo escolar das escolas
elementares e de grau médio já estão
incluídos estudos sobre o trânsito.

.0 problema é de tal gravidade que, mes
mo com a obrigatoriedade, nas escolas
desses países, do ensino das normas de
trânsito, o número de acidentes ainda
é elevado.
Se compararmos os números de aciden
tes dos países citados com os que não

incluíram, até então no currículo pleno
de suas escolas, esses estudos, consta
taremos que nesses, os números de aci
dentes são, ainda, mais aterradores."

No Brasil, em 1970, morreram cerca de 10
mil pessoas e aproximadamente 200 mil fo
ram hospítalízadas, O índíce nessas con
dições, por 1.000 veiculas, foi de 3,9 en
quanto que nos EE. UU ., o índice foi de 0,50;
na Inglaterra de 0,7; 1,1 na França; 2,5 na
Alemanha Federal e 2,6 na Itália. Estas ci
fras demonstraram a inequívoca necessida
de de maior atenção para o problema do
nosso Pais, tentando encontrar a solução
para minimizar índice tão elevado.

Dados fornecidos pelo CONTRAN indicam
que em 1974 ocorreram 200.000 acidentes
automobilísticos no País, com 24.000 casos
fatais e 120.000 feridos, o que situa o Bra
si" em 1.0 lugar no mundo, na relação nú
mero de carros - número de acidentes 
com 33 mortos em cada 10.000 veiculas em
circulação.

Na Alemanha esse índice é de 13 mortes,
na Itália de 11,6; na França 10,9 e nos
EE. UU. é de 6,4. Prevê-se que no decorrer
deste ano, só no Rio e São Paulo haverá
um acidente fatal em cada ~ minutos.

O DNER por sua vez informa que da
análise de quase 41. 000 (4;0.965) acidentes
ocorridos só nas estradas pavimentadas no
ano passado, 70% deram como Causa uma
falha humana - vale dizer - a impru
dência ou o despreparo do condutor do veí-
culo. .

O Saldo trágico está nos números - 3.400
mortos, 26.231 feridos. Esses dados slgnífí
earn um aumento de 19,6% sobre o número
de acidentes ocorridos em 1973 (32.940 com
2.988 - mortos e 20.985 feridos) e 3Z,5%
sobre 1972 (com 27.214 acidentes, 2,697
mortos e 18.727 feridos).

A pesquisa do DNER revelou que 18%
dos acidentes nas estradas são provocados
por ultrapassagens indevidas; 5% por des
respeito à vía preferencial; 4% por excesso
de velocidade, outros 4% por parada súbita
e 2,5% por desobediência à sinalização. É
flagrante o despreparo, a desatenção e a
imperícia do atual condutor de veículo em
nosso Pais.

Por isso, cento e trinta mil brasileiros
morreram em acidentes automobilísticos nos
últímos quinze anos. É como se do mapa
de Brasil tivesse side eliminada, por exem
plo, a cidade de São José dos Campos, São
Paulo.

Outra recente pesquisa nacional revela
que de 100 mortes causadas por acidentes
de trânsito, 70 têm sua causa muna defí
ciência educacional do motorista.

ocioso será citar que os "sobreviventes"
dessa batalha diária do trânsito constituem
uma legião de pessoas parcialmente ínca
pacítadas para o trabalho. pesquisa da 01'
ganízação Mundial de Saúde revela que 75%
das lesões decorrentes de um acidente auto
mobilístico, localizam-se na cabeça e no
pescoço comprometendo todo o sistema ner
voso do indivíduo e que 10% dos casos de
cegueira no mundo ocidental são causados
por desastres automobilísticos.

As estatísticas crescem assustadoramente
à proporção que aumenta o número de veí
culos em círcuiacão. No Brasil, existe hoje,
1 veículo para cada 30 habitantes. Como
exemplo vertiginoso da frota nacional de
veículos que é atualmente de quase 6 mi
lhões de automóveis, a 8." do mundo, basta
dizer que, em Curitiba, nascem 25.000
crianças por ano e por ano 23.000 veículos
entram em circulação.

Na verdade, a população brasileira ainda
não teve tempo de se preparar para a utí-
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llzação do automóvel como instrumento de
trabalho ou de diversão e paga por isso pe
sado ônus quando, pelo seu despreparo,
transforma-o em arma assassina,

Prossegue o relatórro:

"A ciência do controle do tráfego se
apóia em três variáveis principais: en
genharia, policiamento e educacão, A
importância da engenharia de tráfego é
fundamental. Entre os mais variados
problemas que devem ser solucionados
e estruturados por esta nova especia
lidade de Engenharia dois se destacam
como mais importantes:

A Segurança e a Fluidez do Tráfego.
Mãà, o ii·ii~~~~~u, Já oZ5;::~zado) depen
de ainda da capacidade governamental
de mantê-lo e desenvolvê-lo e da edu
cação do povo de se enquadrar às suas
necessidades básicas e de aceitá-lo.

O policiamento é portanto uma variá
vel dependente da capacidade do go
verno e da educação do povo,

A educação é, portanto, fator indispen
sável para que se consiga o equaeíona
menta dos problemas do trânsito.

À medida que incluirmos no currículo
pleno de nossas escolas o estudo das
normas do trânsito, estaremos, sem dú
v~da, encontrando a solução para a gra
vídade desse problema social.

Nos países em que as normas de trân
sito já são ensinadas nas escolas, há
manuais de segurança de tráfego para
educar as crianças e os jovens.

No prefácio de um desses livros, da Aus
trália, pode-se ler: "A educacáo de nos
so povo, especialmente. das nossas
crianças, no uso das ruas e das auto
estradas, é um dos nossos mais urgen
tes problemas sociais".

É importante lembrar que à proporeão
que nossas crianças forem educadas
com relação às normas de trânsito. es
taremos participando de uma batalha
meritória que objetiva dimrnuir o nú
mero de acidentes, quer para o pedestre,
quer para o motorista. Há, ainda. a con
siderar que, através das crianças e jo
vens estaremos reeducando os adultos.
levando-os a proteger-se contra os aci
dentes, salvando milhares de vidas.

A escola brasileira não se pode eximir
desse dever social e cívico.

O núcleo comum, de âmbito nacional,
já definido pelo Parecer n.? 835171, de
verá abranger estudos relativos ao trân
sito. Não se trata da lnclusâo de uma
nova disciplina "mas de sua inclusão
quer em Moral e Civismo, quer nos de
mais conteúdos do setor de Estudos 80-

, ciaís".

··Conclusão

O Brasil, empenhado em assumir nos
últimos anos do século XX, a posição
que busca e a que tem direito, incluin
do-se no grupo das nações desenvolvi
das, não pode persistir com um proble
ma de caráter social sem que lhe dê a

. atenção devida.

Caberá à escola-agência sistemática da
educação - assumir a responsabilida
de de incluir nos termos deste parecer
os estudos relativos ao trânsito, impe
dindo que milhares de vidas sejam sa
crificadas. a um custo social e econô
mico elevadíssimo. na maioria dos ca
sos, por falta de adequada conscienti
zação das normas e do Código do Trân
sito.

Conclusão da Câmara
A Câmara de Ensino de 1.0 e 2.° graus
adota o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 11 de janeiro de
1972, - José Vieira de Vasconcelos Pe
Presidente - Maria Terezinha T~uri~
nho Saraiva, Relatora - Paulo Natha
nael Pereira de Souza - Esther de Fi
guelredo Ferraz.

Voto do Plenário
O Conselho Federal de Educacáo em
Sessão Plenária, aprova o párec~r a
respeito de "Instituição de curso sobre
trânsito nas escolas públicas e parti
culares de 1.° e 2.° graus".

f3ala Barreto Filho, em Brasília, 12 de
janeiro lÍe 197:2.· '--'" ;;;;-:;~::!o Fi~ue!:l'a
Santos, Presidente - José Vieira de
Vasconcelos, Pe. - Albel'to Deodato
Maia Barreto - Clóvis Salgado Gama
- Edson Raymurido Pinheiro de Souza
Franco - Esther de Figueiredo Fer
raz - José Barreto Filho - José Carlos
da Fonseca Milano - José Mariano da
Rocha Filho - Marta Terezinha Tou
rinho Saraiva - Newton Lins Buarque
Sucupira - Paulo Nathanael Pereira de
Souza - Raymundo Moniz de Aragão
- Raymundo Valnir Cavalcante Cha
gas - Tarcísio Meirelles Padilha _
Tharcísio Damy de Souza Santos 
Vandick Londres da Nóbrega - Abgar
Renaut - Alaor de Queiroz Araújo 
Antônio Martins FilhO - Nair Fortes
Abn-Merhy."

O parecer tomou o n,v 34172.

Era a consagração final de iniciativa da
Câmara dos Deputados, conferida pelo ór
gão máximo da Educação no País,

No entanto, como dissemos acima, na Ca
sa, ambas as proposições, a defender a in
clusão do estudo de normas de trânsito nos
cursos de 1.0 e 2.° graus, tiveram fim me
Iancólíco.

Com a Mensagem n.? 324/60, o Presidente
da República submeteu à deliberação do
Congresso Nacional o projeto de Código de
Trânsito, que veio a constituir a Lei n.?
5.108, de 21-IX-66, cujo art. 125 ordena:

"O Ministério da Educação e Cultura
promoverá a divulgação de noções de
trânsito nas escolas primárias e médias
do País, segundo programa estabelecido
de acordo com o Conselho Nacional de
Trânsito".

A comprovação de que, mesmo consti
tuindo norma de Código, a sobretranscrita
regra não era aplicada, está no fato reve
lado pelos projetos da Câmara, de 1971 e
1972, e do Parecer 34/72, do CFE.

Inaceitável, data vênia, é o argumento de
que, inscrevendo-se na competência no
Conselho Federal de Educação a atríbutcâo
de fixar, para cada grau, as matérias re
latívas ao núcleo comum, encontram-se os
integrantes do Congresso Nacional impedi
dos de dispor relativamente ao assunto,

Foram os congressistas que conferiram ao
Conselho esse poder, Deixaram à reconhe
cida sabedoria do CFE, quanto à deríníçâo
dos conteúdos curriculares, a competência
de determinar, para cada grau, os estudos
pertinentes ao núcleo comum. Mas no art.
7,0, da Lei n.v 5.692/71, racé à ínsseondível
relevância, ordenaram que é obrigatória a
inclusão de Educação Moral e Cívica, Edu
cação Técnica, Educação Artistica e Pro
gramas de Saúde nos currículos plenos dos
estabelecimentos de 1.0 e 2,0 graus.

Ora, incluindo no conteúdo especifico da
Educação Moral e Cívica estudos obrígató-

rios. sobr~ trânsito, estaremos garantindo
muito .maIs do que o ríaeram os legisladores
da Lei n:o 5.692/71, eis que, seu escopo é
poupar VIdas humanas.

Os milhares de desastres que se verifi
cam, cada ano, entre nós, resultam em de
eréscímo do patrimônio do País. Quando al
guem vende um carro, mesmo por valor in
ferior ao do adquirido, o quantum do veí
culo apenas transita do patrimônio de um
p~ra outro dos intervenientes dessa opera
çao. Mas o valor continua no Brasil. Com o
desaparecimento dos veiculas destruidos nos

. infortúnios que se repetem hora a hora 
tantos deles por faltr de conhecimento das
regras de trânsito - o patrimônio nacional
sofre a diminuição considerável dos valo
res correspondentes. Esses carros riscados
das estatísticas dos existentes, têm os va
lores côrreiaí:ô;;; l;:::~:!:gos na coluna do dé
bito na conta-corrente nacíonal.

Sobre proteger o patrimônio nacional,
transubstanciado em lei o presente projeto,
vai agir na preservação de valor muito mais
elevado, de valor inestimável, que é a vida
humana,

Em parecer favorável ao Projeto n. O ••••

873/72, perante a Comissão de Transporte,
enfatizou Irretorquivelmente o ex-colega
Mário Stamm:

"Nada impede que o CFE, por iniciativa
de qualquer de seus membros, revogue,
em qualquer tempo, a medida, O trân
sito se constitui hoje no mais grave
problema das sociedades modernas. O
assunto consubstanciado na proposição,
pela sua importância, deve ser institui
do por força de lei, cuja revogação só
poderá ser feita através de outra lei."

A Lei n.o 5,692171 tem forca constitucio
nal, segundo a inteligência de nossos mais
festejados constitucionalistas. Dai dispor
alusivamente a regras que prevalecem em
todo o País,

Nossa iniciativa transmudada em lei terá
o mesmo poder, em sua superior destlnaçâo,
de protetora da vida humana. .

Com essa convicção, confiamos venha 9
colher os subsídios que necessita para sua
imediata elevação em diploma legal,

Sala das Sessões, 23 de abril de 1975. 
Pinheiro Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSóES

PERMANENTES

LEI N,o 5.692,
DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Diretrizes e Bases para o en
sino de 1,° e 2.° graus, e dá outras pro
vidências,

CAPiTULO I
Do Ensino de 1.° e 2.° Graus

Art. 7.° Será -obrrgatóría a inclusão de
Educação Moral e Cívica, Educação Física,
Educação Artistica e Programas de Saúde
nos currículos plenos dos estabelecimentos
de 1.° e 2.0 graus, observado quanto à pri
meira o disposto no Decreto-lei n. a 869, de
12 de setembro de 1969.

Parágrafo único. O ensino religioso. de
matricula facultativa, constituirá discipli
na dos horários normais dos estabelecimen
tos oficiais de 1.0 e 2,° graus.
...................................................................................
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PROJE~'O DE LEI
N.o 328, de 1975

(DA SR.a LYGIA LESSA BASTOS)
Acrescenta dispositivos à Lei número

5.108, de 21 de setembro de 1966, que
"Institui o Código Nacional de Trân
sito".

(As Comissões de COIlBtituição e
Ju.stiça, de Transportes e de Eco
nomia, Indústria e Comércío.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Decorridos 180 (cento e oitenta)

dias da publicação da presente lei, fica
proibido o licenciamento em todo o terri
tório nacional, de novos ônibus para trans
porte coletivo, cujos motores não estiverem
alojados fora dos limites do espace d@j;lt.i.
ns.d!? ~-::;: ~~~~:~~~~~ é ãa cabina" do mo
torista.

Parágrafo único. Os novos ônibus para
transporte coletivo a serem licenciados
após o período estabelecido por esta lei,
deverão ser dotados de isolamento térmi
co e acústico de modo a proteger o
motorista e os passageiros dos efeitos pre
judiciais do calor e ruídos excessivos.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

.Justificação

A maioria dos ônibus empregados no
transporte coletivo, tem o seus motores co
locados dentro da cabina do motorista
que, durante um elevado número de horas
é obrigado a trabalhar na proxínndade de
uma fonte de calor e de ruielos o que torna
mais estafante a já penosa tarefa de dirigir
veículos nas condições de difícil tráfego
do nosso Pais. O mesmo ererto nocivo do
motor colocado na atual posição, sacrifica
também, extraordinariamente, os passagei
ros. A tudo isso acresce a necessidade de
melhorar a comodidade dos ônibus, a fim
de que a população, a eles dando preferên
cia, fique minorada da necessidade do uso
do carro particular, melhorando-se assim, a
circulação urbana e dímínuídas as fontes
de poluição da atmosfera.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1975. 
Deputada Lygia Lessa Bastos.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES

PERMANENTES

LEI NP 5.108,

DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito

CAPíTULO VIII

Do Licenciamento de Veículos

Art. 57. Os veiculas automotores de pro
pulsão humana ou tração animal, reboques,
carretas e similares, em circulação nas vias
terrestres do Pais, está sujeitos a licencia
mento no munícípío de domicilio ou resi
dência de seus proprietários.

Art. 59. As licenças a que estão sujeitos
os veículos mencionados no art. 57 serão
expedidas pela repartição competente, após
o pagamento dos impostos e taxas devidos
e mediante a apresentação dos documentos
exígíveís,

Art. 60. Depois de satisfeitas as exigên
cias do artigo anterior, os veículos serão
emplacados com números correspondentes
às respectivas licenças.
............................................. ~ r"
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PROJETO DE LEI
N.O 329, de 1975

(DO SR. MARCELO GATO)
Revoga dispositivo da Lei n.O 5.449, de

4 de junho de 1968, que declarou de in
teresse da segurança nacional o muni.
cípio de São Sebastião, no Estado de
São Paulo.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Segurança Nacional.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É revogado o dispositivo cons

tante do inciso:X do art. 1.° da Lei n.o 5.449,
de 4 de junho de 1968, que declarou o muni
cípio de São Sebastião, situado no Estado
de São Paulo, de interesse da segurenca
~auiüÍ!ªl: -~-~

Art. 2.° Promulgada esta lei, a Justiça
Eleitoral determinará todas as providências
necessárias à realização de eleições do Pre
feito e Vice-Prefeito do Município de São
Sebastião, cujos mandatos terminarão jun
tamente com os dos demais Prefeitos.

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Justificação
1. A declaração de São Sebastião como

área de interesse da seguranea nacional foi
feita pela Lei n.O 5.449, de 4 de junho de
1968, que englobou dezenas de outros mu
nícípíos,

Naquela ocasião, houve muitos protestos,
mas a proposição governamental foi maci
çamente apoiada pela área governista do
Congresso, sendo aprovada sem restrições.

Entretanto, mesmo naquela ocasião, não
foi claramente justificada a razão de ser da
inclusão de São Sebastião entre as comunas
que perderam a autonomia. Seria a locali
zação, no território do Municipio, de um
terminal da PETROBRÁS?

Não acreditamos que a existência do ter
minal justifique a eliminação da autonomia
municipal mesmo porque o simples fato da
nomeação e não da eleição do Prefeito não
tem o condão de afetar, de qualquer modo,
a segurança nacional naquela localidade.

É o que passamos a demonstrar.

2. Em primeiro lugar, pela legislação
existente, é absolutamente inlpossivel que
um subversivo ou um corrupto seja eleito
prefeito municipal. Nem mesmo escolhido
candidato ele poderá ser porque encontra
ria barreira intransponível na Lei das Ine
legibilidades, que impediria o registro de sua
candidatura.

Em segundo lugar, a Constituição Federal
assegura aos Estados o direito de intervir
nos Municípios quando forem praticados
atos subversivos ou de corrupção pela ad
ministração municipal (art. 15, § 3.0, le
tra e).

Portanto, é praticamente Impossivel a
eleição e a permanência no cargo de um
prefeito corrupto ou subversivo, a não ser
com a condescendência ou o apoio das au
toridades estaduais e federais competentes,
o que é totalmente absurdo.

Em terceiro lugar, o prefeito exerce um
poder desarmado. Não existe a mais mínima
possibilidade de que um prefeito mu
nicipal, sobretudo de um pequeno municí
pio, possa, em virtude do exercício de seu
cargo, ameaçar, mesmo de longe, a seguran
ça nacional, eu] a garantia se funda nas
próprias Forças Armadas, que têm ° con
trole absoluto do poder militar, inclusive
dos Estados.

3. De outra parte, constitui erro poJitico
grave privar os municípios de sua autono-
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mia. Disse-o, durante a tramitação do pro
jeto que se transformou na Lei n,> 5.449/68,
no Senado da República, o eminente Sena
dor Mem de Sá, um dos pró-homens da Re
volução, com sua autoridade de Senador e
de ex-Ministro da Justiça.

Os jornais da época registraram suas de
clarações, segundo as quais "o acúmulo de
erros contidos na proposição é tão grande
que se chega à conclusão de que o governo
está tão preocupado com a segurança na
cional que nem pensa, ou pondera, a imen
sa parcela de desgaste que seu prestígio e
sua imagem sofrem no julgamento popu
lar".

E acrescentou aquele eminente prQçe~

governísta:
"Buscando fortalecer-se no que julga
ser matéria de segurança nacional, o
governo se enfraquece, diminui-se e
apequena-se engrossando e engordando
somente os adversários políticos, únicos
beneficiários e herdeiros universais do
espólio eleitoral que tão prodigioso pro
jeto encerra em seu bojo."

E, ainda:
"O projeto é constitucional, mas, para
fraseando o genial Ministro de Napo
leão, entendo que, em politica, pior que
a inconstitucionalidade é o erro, e o
projeto, a meu ver, constitui um erro
político óbvio, gratuito, sem qualquer
finalidade ou justificação válida."

Para dizer tais coisas, enfrentando os rí
gidos princípios da disciplina partidária, o
Senador gaúcho devia estar coberto de ra
zão.

E estava. Suas palavras eram proféticas,
como que antevendo o tremendo fracasso
eleitoral de 1974. As eleições parlamentares
do ano passado deram a mais soberba de
monstração de quanto era acertada ã sua
visão política. Num movimento ímpar da
sua história política, o povo paulista impôs
ao governo a mais contundente derrota elei
toral de que há memória, em nossa história
republicana. Foi o maior triunfo da Oposi
ção.

Não sabemos se o governo pretende pros
seguir no mesmo erro para enfrentar as
eleições diretas para prefeitos, no próximo
ano, e as de governador, em 1978.

4. Por outro lado, de acordo com a Cons
tituição, as próximas eleições de governado
res serão diretas. Isto é, quem vai eleger os
futuros chefes dos Executivos estaduais será
o povo e não as Assembléias Legislativas.

Então, chegamos à seguinte situação, que
é verdadeira incongruência: a mesma Cons
tituição permite a extinção da autonomia
de determinados municípios, no interesse
da segurança nacional, embora os prefeitos·
não tenham nenhum poder com que possam
ameaçá-la. E impõe a sua nomeação, .tíran
do ao povo o direito de elegê-los, muítoem
bora, de acordo com a Lei das Inelegibilida
des, seja impossível eleger um prefeito cor
rupto ou subversivo. Mas, por outro lado,
permite a eleição direta de governadores,
inclusive dos grandes Estados, que, eviden
temente, tem multíssímo mais poder" que
prefeitos de pequenas cidades do íntéríor.
A mesma Constituição nenhuma ameaça à
segurança nacional vê na eleição popular
dos referidos governadores.

A contradição é flagrante, clamorosa,
brada aos céus.

Por que, então, manter tão abominável
contradição c, em nome dela, arrebatar aos
munícípes aquele direito que é o mais ele
mentar de todos, qual seja o de escolher
seus próprios governantes, isto é, governar
se a si mesmos?
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Se a eleição dos prefeitos não pode amea
çar a segurança nacional e implica em
enorme desgaste político para o Governo,
por que manter a lei que extinguiu a auto
nomia de tantos municípios brasileiros?

5. As razões até aqui expostas mostram
que o mais interessado na aprovação 'deste
projeto deveria ser o próprio governo, ou,
em outras palavras, o Partido que o re
presenta no Congresso. Deveria partir da
ARENA e não do MDB a iniciativa desta
proposição.

Mas se a ARENA e o governo permanecem
surdos às aspirações de tantos municípios,
nem ouvem o seu clamor, tomamos esta ini
ciativa, certos de que, assim fazendo, esta
mos interpretando os mais lídimos senti
mentos populares e servindo à causa sagra
da da democracia no Brasil.

Sala das Sessões, em - M:al'celo Gato.

LEGISLAÇAO '"'ITADA, ANEYADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 5 449, DE 4 DE JUNHO DE 1968
Declara de interesse da segurança na

T clpul, nos termos do art. 16, § 1.°,
alínea b, da Constituição, os Municípios
que especifica, e dá outras providências.

Art. 1.0 São declarados de interesse da
segurança nacional, para os efeitos do dis
posto no art. 16, § 1.0, alínea b, da Consti
tuição, os seguintes Municípios:

x - No Estado de São Paulo: os de
Oubatão e São Sebastião.

PROJETO DE J,EI
N.o 336, de 1975

(DO SR. MARCELO GATO)
Revoga dispositivo da Lei n." 5 .449,

de 4 de ,junho de 1968, que declarou
de interesse da segurança nacional o
município de Cubatão, no Estado de
São Paulo.

(As Comissões de Constituição e
Justiça e de Segurança Nacional.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° É revogado o dispositivo cons

tante do inciso X do art. 1.° da Ler número
fj.449, de 4 de junho de 1968, que declarou
o município de Cubatão, situado no Estado
de São Paulo, de interesse da segurança
nacional.

Art. 2.0 Promulgada esta Lei, a Justiça
Eleitoral tomará todas as providências ne
cessárias à realização de eleições para Pre
feito e Vice-Prefeito do Município de Ouba
tão, cujos mandatos terminarão juntamente
com os dos demais Prefeitos.

, 'Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Justificação
1. Quando o Governo enviou ao Con

gresso à mensagem, acompanhada do pro
jeto que se transformou na Lei n.v 5.449,
de 1968, uma das razões invocadas para
j1,lstificar a declaração da área do muni
cípio de Cubatão de interesse da segurança
nacional foi a alegação de que ali se en
centrava um dos grandes parques indus
triais do País.

Realmente, o parque industrial existe. O
que contestamos é que a nomeação e não
a eleição do Prefeito constitua garantia de
qualquer espécie à segurança nacional.

Realmente, o que ocorreu no caso da in
clusão de inúmeros municípios na área de

interesse da segurança nacional foi, na ver
dade, uma evidente distorção do conceito
de segurança nacional.

Esse conceito não é arbitrário. Decorre
da Constituição. Nem o Executivo, nem o
Legislativo, tem o poder de alargá-lo, so
bretudo quando tal ampliação fere em
cheio o princípío da autonomia municipal,
expressa e taxativamente consagrada pelo
Estatuto Básico.

2. De fato, o art 15 da Lei Maior ins
creve o postulado da autonomia munícrpal
como verdadeiro dogma da nossa organí
zaçâo política.

Segundo ela, a autonomia municipal é
assegurada pela eleição direta do Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores. Portanto, onde
não há eleição direta do Prefeito, não há
autonomia municipal.

A cassaeão dessa autonomia rers frontal
mente longa tradição constitucional brasi
leira, interrompida apenas durante o pe
ríodo ditatorial do Estado Novo; frustra os
sentimentos líbertáríos dos munícípes que
quando têm oportunidade para tanto, ma~
nífestam sempre a mais viva repulsa, come.
mostraremos no curso dessa [ustíticação.

É próprio da natureza humana e essen
cial 11 pessoa o direito à liberdade. Em di
reitos, perante a lei, todos são declarados
Iguais. Portanto, ninguém pode pretender
colocar-se acima dos demais para lhes im
por qualquer tipo de tutela, que atente
contra o prmcípío da igualdade e da li
berdade.

Daí a razão de ser da democracia, em
que a liberdade se harmoniza com a auto
ridade, porque os governados escolheram os
governantes, atentos à necessidade da exis
tência de um poder colocado acima dos in
dívíduos, que assegure a ordem, a paz so
cial, o progresso, enfim, os direitos funda
mentais da pessoa humana e do cidadão.

Assim, a eliminação do direito de escolha
livre do Prefeito, de acordo com as deter
minações impostas pela lei, representa ver
dadeira mutilação de direitos essenciais do
cidadão.

3. Infelizmente, os detentores do poder
não compreenderam até hoje essas Verda
des elementares. Por isso, têm pago caro
pelo seu erro.

O povo não aceita passivamente tais
exorbitâncias. Quando tem oportunidade,
reage, dentro da lei, com as armas de que
dispõe; o voto.

As últimas eleições deram cabal demons
tração de quanto afirmamos. Em Anápolís,
por exemplo, aqui nas proximidades de
Brasilla, havia sido eleito um Prefeito da
Oposição. Que fez o Executivo? Declarou
Anápoüs município de interesse da segu
rança nacional. Ato continuo" o Governo
do Estado destituiu o Prefeito eleito livre
mente pelo povo e nomeou justamente o
que havia sido derrotado.

A reação popular não se fez esperar, den
tro da maior ordem, dentro da lei, mas
com toda a veemência: feridas as elelcões
parlamentares, o altivo povo de Anápolis
impôs terrível derrota aos candidatos go
vernistas.

4. Aliás, isto constitui fato perfeitamen
te previsível para todos quantos tenham
vivência politíca e sabem que a liderança
não se impõe pela força. A liderança é uma
conseqüência do talento, da capacidade de
aglutinar e dirigir homens livres.

Quando se discutia o projeto que se
transformou na Lei n.? 5.449, de 1968, o
Senador Mem de Sá, da ARENA do Rio
Grande do Sul, percebeu o equívoco em

que incorriam as hostes governamentais.
Segundo se lê nos jornais daquela época
o .re~erido Senador proferiu voto no quaÍ
anrmou, segundo fotocópia de jornal que
temos em nosso poder, "que o acúmulo de
erros contidos na proposição é tão grande
que se chega à conclusão de que o Governo
está tão preocupado com a segurança na
cional que nem pensa, ou pondera, a imensa
parcela de desgaste que seu prestigio e sua.
Imagem sofrem no julgamento popular".

E, ainda: "Buscando fortalecer-se no que
julga ser matéria de segurança nacíonal, o
Governo se enfraquece, diminui-se e ape
queria-se, engrossando e engordando so
mente os adversários políticos. únicos be
neficiários e herdeiros universais do espó
lio eleitoral que tão prodigioso projeto en
cerra em seu bojo".

E concluiu o Senador gaúcho: "O pro
jeto é constitucional, mas, parafraseando o
genial ~~nistro de Napoleão, entendo que,
em polítíca, pior que a ínconstítuctonalí
d;ade é o erro, e o projeto, a meu ver, cons
títuí um erro político óbvio, gratuito, sem
qualquer finalidade ou [uaetíficacâo válida".

Nessas palavras transparece a visão do
verdadeiro político, isto é, daquele que se
habituou ao diálogo, à consulta, ao eonvrvío
com homens livres, que respeita a opiníáo
adversa pelo simples motivo do postulado
constitucional que assegura a liberdade de
pensamento. Em uma palavra, o político
procura convencer e não vencer. A sua íor
ça está no livre consenso dos seus concida
dãos e não na ímposteão de sua vontade.

5. Continuando nessa ordem de idéias
e nesse racíocínío, chegamos à conclusão
de que interessa muito mais 11 segurança
nacional manter a eletividade dos cargos
de Prefeito dos municípios do que lhes
amputar a autonomia.

Se .0 Governo concordasse na revogação
da Ieí, seu ato teria imediatamente a mais
ampla repercussão nos municípios que al
cançassem a restauração de sua autonomia.

Torna-Se evidente que existe dístorcão do
sentido de segurança nacional. -

Em memorável decisão, o Supremo Tri
bunal teve ocasião de definir o tema em
tela, quando julgou o Recurso Extraordiná
rio n.O 62.739, relatado pelo eminente e in
suspeito Ministro Alíomar Baleeiro, em que
o Pretória Excelso decidiu:

"2. Mas o conceito de segurança na
cional não é indefinido e vago, nem
aberto àquele díscrícícnarismo do Pre
sidente ou do Congresso. Segurança Na
cional envolve toda a matéria perti
nente à defesa da integridade do terri
tório, independência, sobrevivência e
paz do País, suas instituições e valores
materiais ou morais contra ameacas
externas e internas, sejam elas atuais
e imediatas ou ainda em estado po
tencial próximo ou remoto.
"3. Repugna à Constituição que, nes
se conceito de segurança nacional seja
incluída assunto miúdo de Direito Pri
vado ... "
(Acórdão de 23 de agosto de 1967, pu
blicado na Revista Trimestral de .Jur is-.
prudêncía, vol. 44/54.)

O mesmo aresto afirma que "afasta-se
da Constituição (o Decreto-lei n,v 322/67)
quando sob calor de segurança nacional re
gula matéria estranha ao conceito desta".

:Él precisamente o caso da nomeação e
não eleição dos Prefeitos.

Não existe qualquer risco à segurança se
o Prefeito for eleito, porque, a Lei das Ine
legibilidades torna praticamente impossí
vel que um cidadão corrupto ou subversivo
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possa ser candidato. A lei torna ímpossível
não só a eleição como, até, o registro da
.candidatura de tais elementos.

Por outro lado, qual o perigo que um sim
ples Prefeito traz à segurança nacional que
tem, para sustentá-la, o consenso unânime
das Forças Armadas, composta de centenas
de milhares de soldados? O Prefeito é um
simples funcionário desarmado, destituído
de qualquer força, por mínima que seja,

.para Se contrapor à ordem legal. O Estado
tem à sua disposição um sem número de

. medidas, inclusive a intervenção (Consti
'tuição Federal,' art. 15, § 3.°), para afastar
o Prefeito corrupto ou subversivo. .

Ademais, se a eleição de um simples Pre
feito de uma pequena cidade pode repre
sentar perigo à segurança nacional, tería
mos de concluir que a eleição popular do
Governador representaria risco infinita
mente maior. Sobretudo quando se trata de
um grande Estado. Entretanto, de acordo
com a mesma Constituição que impõe a
nomeação de Prefeitos, todos os Governa
dores serão eleitos diretamente pelo povo,
em 1978.

Portanto, o argumento utilizado é com
pletamente destítuído de fundamento.

Entretanto, com base nesse erro, ampu
tou-se a autonomia de dezenas e dezenas
de municípios ,que se vêem privados do
self-government, apanágio de toda comu
nidade verdadeiramente livre, por obra de
desastrado e lamentável equivoco.

6. É em decorrência dessa ordem de
idéias que tomamos a iniciativa de apre
sentar à consideração do Congresso c, por
ín rermédío dele, aos dirigentes supremos do
País, este projeto de lei, que representa a
aspiração do altivo e nobre povo do muni
cípio de Cubatão.

Nesse município está instalado um gran
de parque industrial, que é fonte de pro
gresso e dc orgulho de seus habitantes,
mas que é, também, a fonte de onde brota
o trabalho e o sustento da maioria de sua
população. A preservação e o desenvolvi
mento desse parque constituem interesse
não só da classe patronal e do Estado, como
do valoroso proletariado da região, que nele
encontra o seu ganha-pão diário.

Que se restitua, pois, ao povo de Cubatão,
que é trabalhador, pacato, progressista,
atlante da lei, da paz e da ordem, o direi
to mais elementar do cidadão: o de esco
lher democrática e livremente os seus pró
prios governantes.

É o que objetiva a presente proposição
que, esperamos, será devidamente estudada
por todos os representantes do povo e pelos
porta-vozes do Governo. Tem este, agora,
a melhor oportunidade de demonstrar os
seus propósitos democráticos, tão reitera
damente afirmados pelo eminente Presi
dente Ernesto Geisel. e nos quais a Nação
inteira põe as suas mais caras esperanças.

Sala das Sessões, em - Marcelo Gato.
LEGISLACAO CI7'ADA, ANEXÁDA PELA

COORDENAÇAO DAS COMISSõES
PERMANENTES

LEI N.O 5.449,
DE 4 DE JUNHO DE 1968

Declara de interesse da segurança
nacional, nos termos do art. 16, ~ 1.°,
alínea b, da Constituição, os Muníeíuíos
que especifica, e dá outras providên
cias.

Art. 1.° São declarados de interesse da
segurança nacional, para os efeitos do dis
posto no art. 16, § 1.0, alínea b, da Cons
tituição, os seguintes Municípios:
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x - No Estado de São Paulo: os de
Cubatão e São Sebastião.

PROJETO DE LEI
N." 331, de 1975

(DO SR. MARCELO GATO)
Revoga o Decreto-lei n,? 865, de 12

de setembro de 1961, que declarou de
interesse da Segurança Nacional o Mu
nicípio de Santos.

(Ãs Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Segurança Nacional.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É revogado o Decreto-lei n.? 865,

de 12 de setembro de 1969, que declarou de
interesse da Segurança Nacional, nos ter
mos do art. 16, ~ 1.0, alínea "b", da Cons
tituição, o Município de santos, no Estado
de São Paulo.

Art. 2.0 Promulgada esta Lei, o Tribunal
Superior Eleitoral baixará as instruções ne
cessárias à realização da eleição de Prefei
tos e Vice-Prefeitos do Município, cujos
mandatos coincidirão com os dos demais
prefeitos do Brasil, terminando na mesma
época.

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

;rustificação
1. A justificação deste projeto encontra

fulcro na Constituição Federal, no regime
representativo, na doutrina de Segurança
Nacional e na própria "distensão" política
de que é porta-voz o próprio primeiro ma
gistrado da Nação.

É o que passamos a demonstrar.

2. Antes de mais nada, o Decreto-lei n.?
865 é inconstitucional.

De fato, fere ele o canon constitucional
de que "todo poder emana do povo" (art.
1.0 § 1.0) e o da autonomia municipal (art.
15, 1), que consiste especialmente na elei
ção direta do prefeito, vice-prefeito e ve
readores.

O Município que perdeu o direito de ele
ger seus administradores foi esbulhado
dessa autonomia, porque não se governa
mais a si mesmo, mas fica sob o guante de
um governante que não foi escolhido pelo
povo, mas ímposto pelo poder central.

Normalmente isto ocorre onde a oposi
ção derrota o governo. isto é, nos centros
mais desenvolvidos e populosos.

Mas, a inconstitucionalidade não decorre
apenas desses príncípíos gerais que infor
mem o Estado brasileiro. mesmo porque se
poderia dizer que a própria Constituição
abre as exceções, que justificam o ato im
pugnado.

Veremos mais adiante que tal argumento
não colhe, quando examinarmos a doutri
na da segurança nacional.

Agora, queremos nos referir a outro tipo
de inconstitucionalidade, esta flagrante, in
disfarçada, incontestável.

Realmente, o § 1.0 do art. 15 da Lei Maior
diz o seguinte:

"Art. 15.

§ 1° Serão nomeados pelo Governador,
com prévia aprovação:
a) ......•••.....•.••••••••••••••••••••

b) do Presidente da República, os Pre
feitos dos Municípios declarados de in
teresse da segurança nacional POR LEI
DE INICIATIVA DO PODER EXECUTI
VO".

Maio de 1975

A Constituíção, como que a querer de
monstrar de forma a mais absoluta a exi
gência de lei, repetiu o mandamento no
art. 89:

"Art. -89.

"Parágrafo único. A leí indicará os
municípios de interesse da segurança
nacional e as áreas a esta indispensá
veis ... "

Portanto, dúvida alguma pode existir de
que a declaração de que determinado mu
nícípío é de interesse da segurança nacio
nal só pode ser feita mediante lei.

Na terminologia jurídica, lei é a norma
legal votada pelo Congresso e sancionada
pelo Presidente da República. Decreto-lei
é ato unilateral do Poder Executivo, que
pode ou não ser aprovado pelo Congresso.

Ao dispor sobre o processo legislativo
(art. 46), a Constituição distingue as duas
normas. Portanto, não se pode argumentar
que, quando a Lei Maior diz "lei" se pode
entender também "decreto-lei" (art. 46, lI!
e V).

Ademais, é o próprio Estatuto Básico que
estabelece normas completamente diferen
tes à elaboração das leis e dos decretos-leis,
conforme se vê da seção V (Do Processo
Legislativo) .

A promulgação de decretos-leis está res
trita aos casos especificados pelo art. 55 da
Constituição, que só os permite em três ca
sos:

a) segurança nacional;

h) finanças públicas, inclusive normas
tributárias; e

c) criação de cargos públicos e fixação
de vencimentos.

E, mesmo nas três hipóteses explicita
das, o poder de baixar decretos-leis só é
permitido quando não haja aumento da
despesa pública e quando ocorre uma das
seguintes hipóteses:

a) urgência; ou

b) interesse público relevante.

A questão de urgência ou de interesse pú
blico se abriga no poder discricionário do
Presidente da República. Cabe a ele fonnu
lar os juízos de valor para julgar se o as
sunto é urgente ou de interesse público re
levante.

Mas, a doutrina de segurança nacional,
não. porque ela está expressa na Consti
tuição.

Esta foi a tese esposada pelo Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o recurso ex
traordinário n.? 62.739, quando o Ministro
ALIOMAR BALEEIRO, relator, teve ocasião
de afirmar. sendo acompanhado pelo Pre
tória Excelso:

"2. Mas o conceito da segurança na
cional não é indefinido e vago, nem
aberto àquele díscrlcíonartsmo do Pre
sidente ou do Congresso. Segurança Na
cional envolve toda a matéria perti
nente à defesa da integridade do terri
tório, independência, sobrevivência a
paz do país, suas instituições e valo
res materiais ou morais contra amea
ças externas e internas, sejam elas
atuais e imediatas ou ainda em estado
potencial próximo ou remoto" (Revista
Trimestral de Jurisprudência, 44/54-60),

Diante da ordem de idéias e elos racio
cínios que estamos expendendo, torna-se
evidente que, se o assunto não é de segu
rança nacional, o Município não pode ser
declarado do seu interesse, mesmo por lei.



Maio de 1975 DIáRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 13 2489

~ E se o foi por decreto-lei, ao arrepio da
Constituição, a "inconstitucionalidade não
pode ser convalida pelo Congresso (art. 58,
parágrafo único), porque a matéria de J'JC
gurança nacional não envolve conceito que
o legislador possa discricionária e politica
mente definir; ela está definida nos artigos
89-91 da Constituição. Nem o Congresso po
de sanar a eíva contra o art. 150, § 3.0 , como
declarou o mesmo Ministro ALIOMAR BA
LEEIRO, no voto proferido na decisão su
pracitada. Referia-se o eminente juiz ao
art. 150, § 3.0 da Constituição de 1957, que
corresponde ao 153 da Emenda n.? 1.

De acordo com a Constituição, compete
ao Conselho de Segurança Nacional "esta
belecer os objetivos nacionais permanentes
e as bases para a política nacional".

3 Ao comentar os dispositivos consti
tucionais, ensinou o eminente Pontes de
Miranda:

"O legislador constituinte de 1967 aten
deu, no então art. 16, § 1.0 alínea "b"
à crítica que fizemos ao te'xto de 1946:

Não mais fala de bases ou portos mi
litares d_e excepcíonal ímportâncía",
porque nao so esses portos são relevan
tes para a segurança nacional. A no
meação passou a ser de aprovação do
Presidente da República, uma vez que
Haja Lei Federal que declare de ínte
tesse para a segurança nacional o Mu
nicípio.

Exige-se, alem disso, que a iniciativa da
lei seja do Presidente da República."

(Comentário ao art. 15.)

O mesmo autor, ao estudar o art. 55 da
Lei Maior, ao qual já nos referimos ante
ríormente e que fixa as hipóteses que ad
mítem a expedição de decretos-lei, doutri
na:

"1) Decreto-leis, urgência e interesse
público. A Constituição de 1967, arts.
48, v, e 55, permite ao Presidente da
República expedir decretos-leis, em ca
sos de urgência ou de interesse público
relevante, desde que deles não resulte
aumento de despesas, SE A MATÉRIA
É DE SEGURANÇA NACIONAL ou de
finanças públicas. Se não há urgência,
nem interesse público relevante, O DE
CRETO-LEI FOI ATO EXORBITANTE."

"Se o Congresso Nacional aprova o de
creto-lei, de que resultou, ou resulta,
ou vai resultar aumento de despesa, nu
la é a sua aprovação, como o foi a
emissão do decreto-lei."
"Não se pode admitir que a nulidade
seja parcial (só referente à regra ju
rídica, ou às regras jurídicas de que
deriva o aumento de despesa), porque
há o principio da inemendabilidade do
decreto-lei a nulidade parcial ímplíca
ria emenda. Se a matéria não é de se
gurança nacional, ou de finanças pú
blicas, nula é a aprovação, como nulo
foi o decreto-lei" (op, cit., comentários
ao art. 55),

A lição do eminente constitucionalista
·patrício é clara, ínsorísmável: desde que a
expedição do decreto-lei não se ajuste rigo
rosamente às exigências da Lei Maior, ele
é nulo de pleno direito e não pode produzir
qualquer conseqüência de ordem [urídíca,
Assim são nulos todos os demais atos dele
decorrentes, como a nomeacâo do prefeito
e os atos por este praticados.

Como a nomeação do prefeito é nula e
~ nulos seu atos, corre ele até o risco de ter
.de devolver, com juros e correção monetá
ria, os subsídios que tiver recebido, eis que

os recebeu ilegalmente. O mesmo se dirá
quanto aos funcionários de confiança que
nomeou.

4. Fi5éàâõs ãSsim, õ Ml:'J.ceitó dê sêgll.1'ãn
ça nacional cabe examinar em que a elei
ção de um simples prefeito pode afetar os
objetivos nacionais permanentes, as bases
da política nacional estabelecida pelo Con
selho de Segurança Nacional, bem os ob
jetivos nacionais atuais estratégicos, tam
bém nxados pelo mesmo Conselho, por
força do art. 8.0 do Decreto lei n.o 348, de
4 de janeiro de 1968, que dispôs sobre a
sua organização, competência e funciona
mento

Parece-nos absolutamente claro que um
prefeito, mesmo das cidades mais impor
tantes, não tem a mais mínima condição
de se opor aos objetivos nacionais perma
nentes ou aos atuais estratégicos.

Isto é fácil de demonstrar.

Em primeiro lugar, a escolha do candi
dato a prefeito a ser eleito pelo voto po
pular passa pelo crivo da Lei das Inelegi
bilidades.

Qualquer pretendente comprometido com
a subversão ou com a corrupção não con
seguirá nem mesmo ser candidato. Há bar
reiras intransponíveis na lei à sua preten
são.

Portanto, só poderão ser candidatos aque
les cidadãos que. de forma alguma. com
prometam a filosofia do regime imperan
te, no que tange à segurança nacional.

Por outro lado, o prefeito exerce um po
der desarmado. Ele não tem qualquer con
dição de se opor às Forças Armadas, afron
tar o regime, a ordem ou a tranqüilidade
pública. A sua absoluta dependência para
com o Governo Estadual e para com órgãos
da admínístracão direta ou indireta da
União, faz dele um instrumento dócil à
orientação da política federal.

Assim, pretender que a eleição popular
de um prefeito possa ameaçar os objetivos
nacionais permanentes ou os estratégicos
atuais tem sabor de anedota.

Na verdade, o que tem ocorrido é que
alguns governadores, derrotados em cida
des importantes, apelam para a declara
ção de interesses da segurança nacional pa
ra esbulhar o eleito e impor o seu próprio
candidato. Em alguns municípios, esse ar
bítrío de alguns governadores tem tocado
às raias do acinte. Haja vista o caso de
Anápolis, em Goiás, aqui perto de Brasília:
o prefeito que derrotou o candidato do go
vernador foi demitido. sob pretexto de se
gurança nacional. Em seu lugar. foi no
meado justamente aquele que havia sido
repudiado nas urnas.

Vieram as eleições parlamentares e a res
posta do povo foi acachapante: impôs aos
candidatos governistas uma das mais con
tundentes derrotas eleitorais dos últimos
tempos.

Este fato mostra que o recurso à decla
ração de interesse da segurança nacional é
cntraproducente, pois coloca o povo, a
opinião pública, contra o governo. Isto, sim,
afeta a segurança nacional, pois seria de
toda a conveniência que o povo, satisfeito
com a atuação govemnmsntal, lhe desse a
necessária cobertura moral nas urnas, su
fragando seus candidatos e, portanto, dan
do-lhe o suporte da opinião pública. Um
governo que se apóia só na força e não na
opinião pública não pode aspirar a ter es
tabilidade, que interessa fundamentalmen
te à segurança nacional O ideal seria que
o governo se vinculasse firmemente ao povo
e dele recebesse o apoio e os aplausos à sua
política. O governo que conseguisse isto,
estaria acobertado por imensa força moral.

Teria autoridade e estabilidade, como con
dições primordiais para atingir mais facil
mente os objetivos nacionais permanentes e
os atuaís estratégícos. O divórcio entre g~

vemo e povo compromete a estabilidade das
instituições, põe em perigo a paz interna
e coloca o país à mercê das ambições ex
ternas.

Mais não será necessário dizer para de
monstrar o quanto é errada a política de
nomeação de prefeitos.

Por outro lado, de acordo com a Consti
tuição, as próximas eleições de governado
res serão diretas. Isto é, quem vai eleger
os futuros chefes dos executivos estaduais
será o povo e não as Assembléias Legisla
tivas.
, Então, chegamos à seguinte situação, que
é verdadeira incongruência: a mesma Cons
tituinte permite a extinção da autonomia
de determinados munícipíos, no interesse
da segurança nacional, embora os prefeitos
não tenham nenhum poder com que pos
sam ameaçá-la. E impõe a sua nomeação,
tirando ao povo o direito de elegê-los, mui
to embora. de acordo com a Lei las Inele
gibilidades, seja impossível eleger um pre
feito corrupto ou subversivo. Mas, por ou
tro lado, permite a eleícâo direta de go
vernadores, inclusive dos grandes Estados,
que, evidentemente, têm muitíssimo mais
poder que prefeitos de pequenas cidades
do interior. A mesma Constituição nenhuma
ameça à segurança nacional vê na eleição
popular dos referidos governadores ...

A contradição é flagrante, clamorosa,
brada aos céus ...

Por que, então, manter tão abominável
contradição e, em nome dela, arrebatar aos
munícípes aquele direito que é o mais ele
mentar de todos, qual seja o de escolher
seus próprios governantes, isto é, governar
se a si mesmos?

Se a eleição dos prefeitos não pode amea
çar a segurança nacional e implica em enor
me desgaste político para o governo, por
que manter a lei que extinguiu a autono
mia de tantos municípios brasileiros?

Convém repetir ainda ao elementar prin
cipio de direito: a lei que concede o mais,
concede o menos. Ora, se a lei permitirá
eleições diretas para Governador do Esta
do, que é fato mais imoprtante, por que
manter-se a continuidade da não eleição
nos municípios, que obviamente represen
tam fato menos importante?

Não pode haver resposta satísratóría a
tais indagações, o que mostra que as no
meações de prefeito, por interesse da se
gurança nacional, constitui prática anti
democrática e sem lógica alguma sob qual-
quer argumento. :

Mais não será necessário dizer para mos
trar a conveniência da proposícâo qÚe te
mos a honra de submeter ao Congresso Na
cional.

Fazemo-lo convencidos ainda de que a
situação dominante tem muito mais inte
resse político na sua aprovação do que
os componentes do MDB.

Realmente, a privação da autonomia mu
nicipal cria ponto de atrito permanente
entre a opinião pública e a situação domi
nante, favorecendo a oposição, nas dispu
tas eleitorais, como ficou matemática, exaus
tivamente demonstrado nas últimas elei
ções. O governo foi derrotado na grande
maioria dos municípios que tiveram cassa
da a sua autonomia e que foram privados
do direito de escolher livremente seus go
vernantes.

portanto, o interesse poüttco-partídárío
da oposição seria justamente o contrário do
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que pretende este projeto. ~eria conservar
o ponto de atrito, que lhe favorece enorme
mente nas disputas eleitorafs.

Entretanto, não é isso que nos move e
orienta no Congresso Nacional. Preferimos
pautar nossa conduta tendo em vista Os su
periores interesses do País, mesmo que tal
orientação represente fator eleitoral nega
tivo para o nosso Partido.

Daí a razão de ser desta íníeãatíva,

Esperamos que o Congresso a compreen
da e que os representantes do Governo se
jam sensíveis à argumentação que desenvol
vemos, a fim de que, todos juntos, possa
mos realizar a grandiosa tarefa do Par
lamento: ser o legítimo porta-voz das ver
dadeiras aspirações populares.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1975. 
Deputado Marcelo Gato.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 865, DE
12 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de interesse da Segurança
Nacional, nos termos do art. 16, § 1.°,
alínea "b", da Constituição, o l\iunicÍ
pio que especifica, e dá outras provi
dências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do
Exército e da Aeronáutica Militar, usando
das atribuições que lhes confere o artigo 1.0
do Ato Institucional n. o 12, de 31 de agosto
de 1969, combinado com o § 1.0 do artigo
2.° do Ato Institucional n.? 5, de 13 de
dezembro de 1968, decretam:

Art. 1.° É declarado de interesse da Se
gurança Nacional, para os efeitos do dis
posto no artigo 16. § 1.0, alínea "b", da Cons
tituição, o Município de Santos, no Estado
de São Paulo.

Parágrafo único. O Prefeito do Municí
pio de que trata este artigo somente será
nomeado depois de cessada a intervenção
federal a que se acha ele submetido.

Art. 2.° Ao Município referido no artigo
anterior aplica-se o disposto nos artigos 2.0
até 5.0 e seus parágrafos da Lei n.? 5.449,
de 4 de junho de 1963, alterada pelo De
creto-lei n.? 560, de 29 de abril de 1969.

Art. 3.0 Este Decreto-lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 12 de setembro de 1969; 148.0 da
independência e 81.° da República. - AU
GUSTO HAMANN RADEMAKER GRONE
WALD - AURÉLIO DE LIRA TAVARES
MÁRCIO DE SOUZA E MELLO - Luiz An
tônio da Gama e Silva.

PROJETO DE LEI
~,o 332, de 1975

(DO SR. JADER BARBt..LHO)

Acrescenta parágrafo ao art. 530 da
Onnsnlidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.? 5.452, de
1.° de maio de 1943, e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Constituicão e Jus
tiça e de Trabalho e Legislação So
cíal.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 530 da Consolidacão das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n.O 5 452, de 1.0 de maio de 1943, passa
a vigorar acrescido do seguinte:

"Parágrafo único. :Ê vedada a reeleição,
para o período imediato, dos diretores,
membros do conselho fiscal, delegados
representantes e respectivos suplentes,

das entidades' sindicais de todos os
graus, inclusive Federações e Confe
derações."

Art. 2.0 O mandato dos integrantes dos
Conselhos Nacional e Regionais do SESI,
SE::sC, SENAI e SENAC e d," Conselhos
Fiscais do SESC e do SENAC, terá a du
ração de 3 (três) anos, proibida a recon
dução para o período imediato.

Parágrafo único. O disposto no presente
artigo se aplica, inclusive, aos representan
tes do Governo nos órgãos nele mencio
nados.

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação

Dispondo sobre as eleições sindicais a
CLT, em sua redação orígtn.rl, estabelecia
o <,,=guinte:

"Art. 530 ••.•.•.••••••••..••••••••••••

Parágrafo único. É vedada a reeleição,
para o período imediato, de qualquer
membro da diretoria e do Conselho Fis
cal dos sindicatos de empregados e de
trabalhadores autônomos. Igual proibi
ção se observará em relação ao terço
dos membros da diretoria e do conse
lho fiscal, nos sindicatos de emprega
dores, de aj\'entes autônomos e de pro
fissionais liberais."

Posteriormente, o dispositivo em questão
teve a sua redação modificada pelo art. 2.°
do Decreto-lei n.? 9.675, de 29 de agosto
de 1946, in verbís:

"Art. 2.° O parágrafo único do art. 530
da Consolidação das Leis do Trabalho,
passa a vigorar com a seguinte reda
ção:
"Parágrafo único. Somente será per
mitida a reeleição, para o período ime
diato, de 1/3 (um terço) dos membros
da Diretoria, do Conselho Fiscal e do
Conselho de representantes de associa
ção sindical de qualquer grau, vedada
a reeleição dos demais, considerando
se sempre inelegíveis para esse período
acueles aue exercem seus mandatos em
virtude de reeleição."

Afinal. o art. 2_° da Lei n.? 2 _693, de 23
de dezembro de 1955, revogou o parágrafo
úníeo do art. 530 da Consolidação, deixando
livre a recondução dos dirigentes das enti
dades sindicais de todos os graus.

Conforme declara Francisco de Moura
Brandão Filho:

". " a conveniência dessa nova orien
tação (total liberdade para as reelei
ções) tem sido muito debatida" (Teoria
e Prática da Organização Sindical do
Brasil - Rio - 1961 - pág. 50).

O mesmo autor, ao pronunciar-se a res
peito da abertura determinada nela Lei
n,v 2.693/55, formula este comentário:

"Retrucam os adversários do sistema
que ele constitui um estímulo ao pe
Ieguísmo e à manutenção de dirigentes
omissos, que se perpe suam através de
manobras facilitadas pelos postos de
comando. Opinam, também, que a ree
leição é antídemoerátíca e que contri
bui para o marasmo de muitas agre
miações" (Op. et loco eít.) ,

De fato, a indefinida permanência nos
postos de direção ou representação sindical
afasta os respectivos titulares dos proble
mas da classe, normalmente sentidos atra
vés de sua vivência diária. AB eonseqtiên
cías desse alheiamento são desastrosas para
os demais integrantes da categoria,

E, o problema ganha ainda maior gravi
dade nos Sindicatos, Federações e Confe
derações patronais, cujos dirigentes rece
bem~ na maíoría dos caso~ a incumbência
adíclonal da administração de entidades
como o SESI, SESC, SENAI e SENAC nas
quais igualmente se perpetuam, usufruindo
vantagens financeiras e valendo-se da pro
jeção assegurada pelo cargo, em beneficio
próprio, inclusive para fins eleltoreíros ,
Neste último caso, com o privilégio de po
der acumular essas funcões com o exer
cício de mandatos eletivos nas Assembléias
Legislativas e no Congresso Nacional, em
bora sejam essas entidades mantidas por
contribuição obrigatória do Governo Fe
deral, e estejam vinculadas ao Ministério
do Trabalho, pelo Decreto-lei n.? 200, de
25 de fevereiro de 1967, e Decreto n.v 74.296,
de 16 de julho de 1974.

A proposição ora oferecida ao exame de
nossos pares visa a eliminar a principal
causa do chamado "profissionalismo sindi
cal" ou "peleguísmo", como do usufruto de
verdadeiras oligarquias, proibindo a reelei
ção de diretores, membros do Conselho Fis
cal e delegados-representantes de Sindica
tos, Federações e Confederações.

O assunto, aliás, já havia sido tratado
no anteprojeto de Código do Trabalho, do
Professor Evaristo de Moraes Filho. Os
arts. 743 e 750, parágrafo único, do aludido
trabalho determinavam que:

"Art. 743. Somente será reelegíveí o
terço da diretoria, e, ainda assim, não
poderá o reeleito ocupar o mesmo pos
to anterior."
........ . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
"Art. 750.
.......................................
Parágrafo único. O mandato não po
derá ser superior a 3 (três) anos a
contar da data da posse no órgão res
pectivo, não permitida a reeleição.

Em caso de vacância, o substituto com
pletará o restante do mandato."

Trata-se, por conseguinte, de questão há
muito posta em evidência pelos estudiosos
do _direito brasileiro do trabalho, cuja so
íucão se faz necessária, para o desafogo das
entidades sindicais e perse::;uição da mo
ralidade administrativa.

Paralelamente, estabelece o projeto a du
ração do mandato dos integrantes dos Con
selhos: Nacional e Regionais do 3ESI. SESC,
SENAI e SENAC e dos Conselhos Fiscais do
SESC e do SENAC e proíbe a reconducão
dos mesmos, inclusive os representantes 'do
Governo, para o período seguin ··,e.

A segunda providência, complementando
a proíbíção de reeleição dos diriger.tes sin
dicais, evitará que, como até agora, os 01'
gamsmos paraestatais de assístêncía social
e treinamento proríssíonal sejam domina
dos por um grupo de pessoas que, após
se destacarem em suas respectivas comu
nidades - e por isso haverem recebido o
primeiro mandato no SESI, SESC, SENAI
e '3ENAC - pouco fazem e::1 proveito da
classe, limitando a. buscar, por todos os
~elOs, a permanência nos postos de díre
çao dos referidos Serviços.

Confiamos, pois, na aprovação do pre
sente projeto, que se propõe a sanear o
meio siE1dical, criando condições para a
renovacao de lideranças e adaptando a es
colha das admínístracões classistas à sis
temática eleitoral brasileira, contrária à
recondução para os diversos cargos exe
cutivos (Presidente da República, Gover··
nadores etc.).

Sala das Sessões, em 16 de abril de 1975.
- Deputado Jader Barbalho,



dando aos seus membros a incumbência de as medidas que o Governo vem adotando
examinar, em qualquer tempo, os livros e ". paulatinamente visando a alteração desta
papéis da sociedade, o estado da caixa e da situação, de aspectos dolorosamente erôní
carteira, parecer sobre os negócios e as ope- cos, a verdade é que o magistério continua
rações sociais e denunciar os erros, fraudes mal pago, principalmente os de nivel mé
ou crimes que descobrirem. Nota-se, facil- dio e primário. E as professoras primárias,
mente, que a principal incumbência do especialmente as do interior, ganham salá
COllselho Fiscal é a auditoria. Dá-se res- rios ínnmos, abaixo dos estabelecidos em lei,
ponsabílídade de auditor a pessoas que não sem que qualquer fiscalização consiga alte
são habilitadas a exercer essa profissão. rar a realidade a que estão sujeitas.
Ao invés do Conselho Fiscal inoperante, no . - -'.
atendimento dos interesses dos acionistas, A missao dos m!'lstres nao pr~msa se! Iou-
tornar obrigatório a contratação de autores y!'da. Nem gostaria de estender-me dsmaís,
para o cumprimento correto daquilo que a ja .qu,~ pareceria e!'ta~ ,~dvogando em C~:l~~
própria lei exige no interesse dos próprios própria. No meu. livr O Canto da ~;rra ,
acionistas exaltei-os merecidamente .no :poem~ Pala-

. vras aos mestres", que dediquei a dois maio-
Sala das Sessões, 15 de abril de 1973. - res educadores que já conheci: Edgard Sus.

Deputado Faria Lima. seklnd de Mendonça e Armando Álvaro Al
berto.

QUADRO II

Maio de 1975

PROJETO DE LEI
N.o 333, de 1975

(DO SR. FARIA LIMA)

Torna obrigatório o serviço de audi
toria eontábil nas empresas constituí
das sob a forma de sociedade anônima.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Economia, Indústria e Comér
cio e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Ficam as sociedades anônimas,
de capital aberto e as que recorram ou ve
nham a recorrer de subscrições públicas,
obrigadas a publicar, anexos aos balanços e
demais demonstrações contábeis, o relató
rio e certificado de auditoria.

Art. 2.° O Serviço de auditoria deverá
ser executado por empresas ou profissionais,
legalmente habilitados e inscritos no Minis
tério da Fazenda.

Art. 3.0 Provada a má fé ou incompe
tência do Serviço de auditoria, a inscrição
mencionada no art. 2.0 será imediatamente
cancelada e os auditores terão suas licen
ças, para o exercicio da profissão, cassadas
em todo o território nacional, independente
de' outras penas cabíveis.

'<Art, 4.0 O Ministério da Fazenda deverá,
dentro de 60 (sessenta) dias, regulamentar
a ,presente lei estabelecendo, inclusive, os
crítéríos para a inscrição dos candidatos vi
sando, como objetivo, a resguardar os inte
resses dos acionistas das sociedades.

Art. 5.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

Um grave problema da atual legislação
das sociedades anônimas vem do Conselho
Fiscal. Os arts. 124, 125, 126 e 128 do De
creto-lei n.o 2.627, das sociedades anônimas
especifica as atribuições do Conselho Fiscal
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LEGIS~AÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 2.627, DE 26 DE
OUTUBRO DE 1940

(Sociedades Anônimas), com as modi
ficações introduzidas pela legislação
posterior.

DECRETO N.o 63.230,
DE 10 DE SETEMBRO DE 1968

Dispõe sobre a aposentadoria especial'
de que trata o artigo 31 da Lei n.o 3.807,
de 26-8-1960 (Lei Orgânica da Prevídên
cia Social).

Art. 1.0 A aposentadoria especial de que
trata o art. 31 da Lei n.s 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com a alteração introduzida
pelo art. 1.0 da Lei n.? 5. 440-A, de 23 de
maio de 1968, será devida ao segurado que
haja prestado no mínimo cento e oitenta
contribuições mensais e tenha, conforme a
etrvídace, pelo menos, 15, 20 ou 25 anos de
trabalho em serviços considerados penosos,
insalubres ou perigosos nos termos deste
decreto.
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A presente proposição tem dois objetivos:
primeiro, facilitar-lhes a condução, onde
quer que se encontrem, para onde quer se
dirijam rumo às suas escolas. Como as pra
ças do pré, como os policiais fardados, terão
direito à condução gratuita, durante o pe
ríodo letivo, com a apresentação de passes
que lhes serão fornecidos pela escola, para
uso exclusivamente dentro desses períodos.
O segundo: conseguirão evidentemente, al
guma economia o que equivalerá a um rea
juste em seus vencimentos, de vez que °
preço das passagens caras, e constante
mente sujeitas a aumentos, representa
uma parcela às vezes significativa, em
seus minguados orçamentos.

Sala das Sessões, 17 de abril de 1975. 
JG de Araújo Jorge.

PRO.TETO DE LEI
N.o 341, de 1975

(DO SR. JOSÉ OAMARGO)
Estabelece proporcionalidade de em

pregados com maís de quarenta e cin
co anos de idade, e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Trabalho e Legislação Social
e de Economia, Indústria e oomér
cío.)

(Anexo ao Decreto n.o 63.230, de 10 de setembro de 1968)

Classificação das Atividades Profissionais segundo os Agentes Nocivos

sas de Transporte, em seus veículos coleti
vos, a concessão mensal, exclusivamente
durante o período letivo, de passes gratui
tos, como passagens, para os professores.

Parágrafo único. As empresas referidas
ficam autorizadas a deduzir, como pessoa
juridica, nas suas declarações de rendimen
to para efeito de pagamento do imposto de
renda, as importâncias correspondentes aos
passes concedidos.

Art. 2." Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Justificação
A luta dos professores por melhores sa

lários ou vencimentos é velha. Em que pese

PROJETO DE LEI
N.o 334, de 1975

(DO SR. JG DE ARAúJO JORGE)
Assegura aos professores de tod!'s as

escolas públicas e particulares, de
qualquer grau, transporte gratuito nos
veículos coletivos durante o ano letivo,
e dá outras providências.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Educação e Cultura e de Fi
nancas.j

O Congresso Nacional decreta:

Art, 1.0 Ficam os Diretores de todas as
escolas públicas e particulares, de qualquer
grau, autorizados a solicitarem às Empre-

Código

.2.53

Atividade Profissional

OPERAÇõES DIVERSAS

Operadores de máquinas pneumáticas
Rebitadores com marteíetes pneumáticos
Cortadores de chapa a oxiacetilênio

Tempo mínimo
de trabalho

25 anos

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 As empresas, individuais ou co
letivas, que explorem serviços púoüoos
dados em concessão, ou que exerçam ati
vidades industriais ou comerciais, são obri
gadas a manter, no mínimo, um empregado
brasileiro, com mais de quarenta e cinco
anos de idade, em cada grupo de cinco em
pregados do seu quadro de pessoal.

§ 1.0 Sob a denominaeâo de atividades
industriais e comerciais" compreendem-se
as definidas no Art. 352, § 1.0 da Consoli
dação das Leis do Trabalho.

§ 2,0 Ficam isentas das obrigações pre
vistas neste artigo as empresas que fize
rem prova junto a órgão competente do
Ministério do Trabalho, da inexistência, no
mercado de trabalho local, de empregado
nas condições referidas.

§ 3.0 Equipara-se ao empregado brasi
leiro, para os fins desta Lei, o estrangeiro
que, residindo no Pais, há mais de dez anos,
tenha cônj uge ou filho brasileiro.

§ 4.0 A proporcionalidade estabelecida
neste artigo é obrigatória não só em rela
ção à totalidade do quadro de empregados,
como em relação à correspondente folha
de salários.
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Art. 2.° Toda empresa compreendida no
artigo anterior deve apresentar prova junto"
às repartíções competentes do Ministério do
Trabalho do cumprimento desta Lei, na
própria relação que, anualmente, é obri
gada a enviar àquele Ministério, na forma
estabelecida no Art. 360 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Art. 3.° Ao infrator do disposto nesta
Lei são aplicadas as penalidades previstas
no Art. 364 da Consolidacão das Leis do
Trabalho. -

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as dispo
sições em contrário.

Justificação

A Constituição em vigor proíbe expres
samente, no Art. 165, inciso IH, a recusa de
admissão, pelas empresas ou empregadores,
de qualquer trabalhador por motivo de
sexo, cor e estado civil, havendo silenciado,
inexplicavelmente, quanto ao critério de
admissão por motivo de idade.

Todavia, a própria Constituição atual,
no eaput do citado artigo, determina que
serão assegurados aos trabalhadores outros
direitos, através de lei ordinária que vise
à melhoria de sua condição sociaL

Outro objetivo não tem o presente pro
jeto senão o de vedar a discriminacão no
emprego, por motivo de idade, através de
um processo que, sendo em tudo e por tudo
semelhante ao disposto no Capitulo H, Se
ção I, da Consolidação das Leis do Trabalho
(da proporcionalidade de empregados), tor
na suas disposições realmente eficazes na
prática.

Tem-se verificado, após a vigência da
Lei do Fundo de Garantia, no Brasil um
grande números de recusas e até de dis
pensa de trabalhadores, com mais de 45
anos, por parte de inúmeras empresas na
cionais e estrangeiras.

Fez-se, pois, mister, de um lado, pôr
cobro a esses abusos c, de outro, acautelar
os interesses e direitos dos trabalhadores
brasileiros através de medidas legislativas
que visem a obviar agravamento de um
problema que já vem perturbando sobre
modo a vida social do País.

Sala das Sessões. 17 de abril de 1975.
José Camargo. .

LEGISLAÇJi.O CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

DECRETO-LEI N.o 5.452
DE 1.0 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CAPíTULO rI

SEÇÃO I

Da Proporcionalidade de Empregados
Brasileiros

Art. 352. As empresas, individuais ou
coletivas, que explorem serviços públicos
dados em concessão, ou que exerçam ativi
dades industriais ou comerciais, são obri
gadas a manter, no quadro do seu pessoal,
quando composto de três ou mais emprega
dos, uma proporção de brasileiros não in
ferior à estabelecida no presente Capítulo:

§ 1.0 Sob a denominacão geral de ati
vidades industriais e comerciais, eomnre
endern-se além de outras que venham a

ser determinadas em portaria do Ministro
do Trabalho e previdência Social, as exer
cidas:

a) nos estabelecimentos industriais em
geral;

b) nos servícos de comunícacões de
transportes terrestres, maritimos, 'fluviais,
lacustres e aéreos;

c) nas garagens, oficinas de reparos e
postos de abastecimento de automóveis e
nas cocheiras;

d) na indústria da pesca;
e) nos estabelecimentos comerciais em

geral;
f) nos escritórios comerciais em geral;
g) nos estabelecimentos bancários, ou de

.economia coletiva, nas empresas de segu
ros e nas de capitalização;

h) nos estabelecímentos jornalísticos, de
publicidade e de radiodifusão;

i) nos estabelecimentos de, ensino remu
nerado excluídos os que nele trabalham
por força de voto religioso;

j) nas drogarias e farmácias;

k) nos salões de barbeiros ou cabeleirei
ro e de beleza,

I) nos estabelecimentos de diversões pú
blicas, excluídos os elencos teatrais, e nos
clubes esportivos;

m) nos hotéis, restaurantes, bares e es
tabelecimentos congêneres;

n) nos estabelecimentos hospitalares e
fisioterápicos, cujos serviços sejam remu
nerados, excluídos os que trabalham por
força de voto religioso;

o) nas empresas de mineração.

Art. 360. Toda empresa compreendida
na enumeração do Art. 352, § L°, deste Ca
pitulo, qualquer que seja o número de seus
empregados, deve apresentar anualmente
às repartições competentes do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, de 2 de
l1"!aio a 30 de junho, uma relação, em três
Vias. de todos os seus empregados, segundo
o modelo que for expedido.

§ 1.0 Af1 relações terão, na La via, o selo
de três cruzeiros pela folha excedente,
além do selo do Fundo de Educação, e ne
las será assinalada, em tinta vermelha, a
modificacão havida com referência à últi
ma relação apresentada, Se se tratar de
nova empresa a relação encimada pelos
dizeres:

Primeira Relacão - Deverá ser feita
dentro de 30 diás de seu registro no De
partamento Nacional de Ind{lstria e Co
mércio ou repartições competentes.

§ 2.° A entrega das relações far-se-á
diretamente às repartições competentes do
Ministério do Trabalho e Previdência So
cial ou onde não as houver, às Coletorias
Federaís, que as remeterão desde logo àque
las repartições, A entrega operar-se-á con
tra recibo especial, cuja exibição é obri
gatória, em caso de fiscalização, enquanto
não for devolvido ao empregador a via
autenticada da declaração negativa,

Art. 364. As infrações do presente Ca
pítulo serão punidas com a multa de 100_
a 10.000 cruzeiros.

Parágrafo único. Em se tratando de
empresa concessionária de serviço público,
ou de sociedade estrangeira autorizada a
funcionar no país, se a infratora, depois
de multada, não atender afinal ao cum
primento do texto infringido, poderá ser
lhe cassada a concessão autorizada.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Achando-se presente o Sr. Luiz Fernando
representante da Aliança Renovadora Na
cional pelo Estado de Minas Gerais, convido
S. Ex." a prestar o compromisso regimental,
com o plenário e as galerias de pé.

Comparece S. E.x'! junto à Mesa, pres
ta o compromisso regimental, tomando
em seguida assento no recinto.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Está finda a leitura do expediente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tem a palavra o Sr. Antônio Bresolín.
O SR. ANTôNIO BRESOLIN - (Pronun

cia o seguinte díseurso.) sr, Presidente e
Srs. Deputados, constituíram marco inde
lével as grandes comemorações realizadas
pela passagem do 30.0 aniversário da Vitó
ria Aliada. No Rio, as comemorações con
taram inclusive com a presença do General
Geisel; na sessão solene-do Congresso, esti
veram presentes altas patentes das Forças
Armadas, Ministros de Estado, autoridades
e parlamentares. O ponto alto da sessão do
Congresso foi a presença do General Mark
Clark, que comandou o 5.° Exército ameri
cano na última Guerra Mundial, do qual
fez parte o valoroso contingente da Força
Expedicionária Brasileira.

Durante a sessão do Congresso, que decor
reu em meio de excepcional brilhantismo,
falaram, pelo Senado, o Senador Luiz Viana
Filho e, pela Câmara dos Deputados os
parlamentares Fábio Fonseca e Nunes Leal,
ambos ex-combatentes.

Eu e tantos outros pensávamos que o
grande acontecimento, ao lado de brilhantes
solenidades, fosse marcado com ato do go
verno que atendesse às justas reívindícacões
dos ex-combatentes. Enquanto o General
Plínio Pitaluga advogava a aposentadoria
de dois mil cruzeiros para o ex-combaten
tes, eu esperava que todos os ex-pracinhas
fossem promovidos ao posto de terceiro
sargento e reformados no mesmo ato. Não
se pode mais pensar em nomeações, pois
os ex-combatentes que ainda não SUCUlTI

biram, deixando viúvas e filhos na miséria,
são homens em sua quase totalidade doen
tes, sofrendo de neurose etc.

Ainda agora acabo de receber longa cor
respondência do Sr. Edison Mil1er Barlém,
Presidente da Associação Nacional dos Ve
teranos da FEB, Seção Regional do Rio
Grande do Sul, apoiando o trabalho que
há largos anos venho realizando em favor
dos ex-combatentes. S. s.a, que é ex-comba
tente, reclama também contra a falta de
providências do Governo, Das cidades de
Marau, São Sepé, Passo Fundo e outras
também recebi correspondências no mesmo
sentido.

. Fazendo este registro, consignamos nossos
calorosos aplausos ao Governo, às Forças
Armadas e ao Congresso pelas magníüeas
solenidades realizadas em homenagem ãos
ex-combatentes, no transcurso do 30.° ani
versário da Vitória Aliada. Para que estas
solenidades alcancem seus altos objetivos,
no entanto, é indispensável que o Govel'110
se faça presente o quanto antes com medi
das seguras e acertadas, amparando os ex
combatentes que ainda vivem, bem como as
viúvas e os filhos dos que já tombaram.

Nunca é demais lembrar esta sábia sen
tença: "Sejam os vivos dignos dos mortos
que, tendo a guiá-los a imagem da Pátria
distante, lutaram até o fim pela tradição
dos nossos antepassados, a honra da Nação
e o ideal de liberdade".

O 8R. WILSON BRAGA - (Pronuncia o
seguinte díscurso.) Senhor presidente,
Srs. Deputados, o melhor e mais eficiente
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documento subsidiário da História é a ím
prema. E quando um jornal adota uma
linha de conduta afirmativa e atuante,
deixa de ser um passivo espectador, regís
brando fatos e acontecimentos, para tor
nar-se participante, para influir, para, ele
próprio, fazer a História.

Esta CMa bem conhece os serviços pres
tados pela imprensa à democracia e às con
quistas sociais e econômicas, como à própria
defesa da unidade e segurança nacionais.
Ao acolher temas nacíonalístas, de defesas
das riquezas do subsolo ou ao dar guarida
às reivindicações oriundas deste plenário,
presta à Nação benefícios sobremodo signi
ficativos.

Por outro lado, enquanto eonstítuíu caixa
acústica dando ressonância às vozes que
aqui se elevam, ela é, muitas vezes, a pró
pria origem das reivindicações, dos recla
mos, ao revelar, com coragem e indepen
dência, fatos que vão servir de subsídios ao
nosso trabalho. Os Anais desta Casa; tes
temunham a nossa recorrência diária à
matéria [ornalístíca, em auxílio de nossa
tarefa.
': Num caso ou noutro, cumpre ainda à ím
'prensa o papel estimulante - e não há
como negar - de comunicar ao povo, que
nós outorgou um mandato para represen
tá-lo, sobre o que fazemos e como o faze
mos.

Para cumprir estas tarefas marcante
mente úteis e até indispensáveis, principal
mente nos regimes democráticos, não são
pequenas as dificuldades que um jornal
enfrenta. Se estas dificuldades parecem por
vezes íntransponíveís levando ao fecha
mento, em todo o mundo, de grandes jor
nais, verdadeiros conglomerados, o que não
dizer de um pequeno órgão de imprensa de
uma capital de Estado nordestino!

Por estas razões, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é para mim motivo de orgulho
paraibano e de fé nos destinos de minha
terra, na SUa inteligência, registrar o trans
curso do 67.0 aniversário do jornal O Norte,
órgão dos Diários Associados, cujo criador,
para nosso gáudio, o nosso conterrâneo
Assis Chateaubriand, foi uma das expres
sões mais legitimas do jornalismo e do em
presariado jornaüstíco no Brasil.

Ao longo de sua vida, O Norte tem parti
cipado ativamente da História da Paraíba,
Não apenas registrando os fatos, mas cri
ticando, sugerindo, denunciando, atuando,
tornando-se um veículo do bem-comum.

Hoje, composto em oIf-set, é um, jornal
moderno e o melhor aparelhado no Estado.
A sua feição gráfica espelha o nível técnico
atingido pelo operário especializado da
'Paraíba, como a correção e o conteúdo jor
nalístico das matérias que Insere em suas
páginas atestam a inteligência e a expe

.zlêncía de seu, corpo redacíonal, A estes

.aspectos fórmais, soma-se a capacidade em
presaríal dos seus dirigentes - como a se
guir o exemplo do paraibano de Umbuzeiro,
Assís Chateaubriand - que o tem feito
crescer de modo rápido e expressivo em to
.éos os sentidos. Instalado em prédio pró
-Ji)J.'io, modernamente equipado, com tiragem
aumentada, dá-nos uma mostra de operosí
dade e visão gerencial de sua direção.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao deixar
aqui registrado o transcurso do 67.0 aniver
sário de O Norte, quero significar o apreço
e o respeito do povo paraibano por este
órgão da nossa imprensa e enviar aos seus
dirigentes, aos redatores e aos operários os
nossos cumprimentos pelo acontecimento.

O SR. ANTôNIO PONTES - (Pronuncia
o seguinte díseurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, neste mês de maio de tão glo-
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ríosas eremérídes, que começam com o Dia
do Trabalho e se estendem pelo término da
rr Guerra Mundiai, culminando com a Abo
lição da Escravatura, permito-me recordar
à Casa, fazendo justiça á um dos mais des
temídos brasileiros de sua época - Fran
cisco Xavíer da Veiga c.abrál - episódio
repleto de lances de bravura e coragem pes
soal do qual resultou a incorporação defmí
tiva ao Brasil de uma das mais belas e
mais ricas regiões do nosso território.

Quinze de Maio, Sr. Presidente, é tam
bém uma data que muito bem merece ser
destacada no calendário dos grandes acon
tecimentos nacionais, especialmente quando
se trata de reverenciar .a memória de Fran
cisco Xavier da Veiga Cabral, responsável
maior pela efetiva conquista e posse do hoje
Território Federal do Amapá, que honrosa
mente representamos nesta Casa.

No ano de 1895, precisamente nesta data,
tropas francesas sediadas em Caiena e re
forçadas por elementos ultramarinos de
sembarcavam na Vila do Espírito Santo do
Amapá, numa fúria incontida cuja meta
era ampliar os domínios de sua pátria nesta
parte do continente sul-americano.

Era a luta que o agressor vinha oferecer
aos brasileiros, depois de muitos reveses, no
nosso próprio território. E "Cabralzmno",
carínhosamente como era conhecido o nosso
herói, não fez por menos, Ele, que sucessi
vas vezes expulsara o invasor nas incursões
anteriores, retomou o comando das tropas
e, em pleno campo de batalha, venceu o
comandante francês, expulsando dertnítí-
vamente o invasor do solo pátrio. .

Mais uma vez se hasteava no mastro da
vitória o pavilhão auríverde e a integridade
do território brasileiro era mantida pela
coragem e pela bravura de seus filhos, num
espetáculo civíeo em que cada vez mais se
acentuava a competência do seu grande e
resoluto comandante.

A vitória das armas que Veiga' Cabral
conduzia repercutiu mundialmente. Fiel ao
seu destino libertário e à sua Imensurável
vocação pacífica, o Brasil aceitou o arbitra
mento internacional, onde fulgíu o talento
e brilho a competência do Barão do Rio
Branco, de que resultou, finalmente, a inte
gração global do Amapá ao território na
cional.

A íntelígêncía e a cultura de Rio Branco,
figura tutelar da nossa diplomacia, comple
taram a obra que tantos ajudaram a edifi
car e cuja argamassa se fez com sangue
suor e lágrimas de tantos brasileiros.

O Amapá está em festas. O nome de
F'rancrsco Xavier da Veiga Cabral não po
deria constar da nossa História como sim
ples figura de retórica. Sua imagem perma
nece viva no coração de todos os amapaen
ses, que nele tiveram um exemplo de digni
dade e amor à Pátria.

'rodo aquele que se der ao trabalho de
pesquisar a História do Brasil na busca de
preciosos conhecimentos, encontrará, no
capítulo reservado à Amazônia, um enfoque
especial sobre Veiga Cabral, sua luta e o seu
empenho na defesa dos nossos interesses
mais sagrados.

Honra, pois, à sua memória, íntelígêncía
e ação, bravura e patríottsmo, sempre a ser
viço dos altos interesses nacionais.

Era, este, Sr. Presidente, o registro que
pretendíamos fazer, evocando o passado de
glórias do valoroso povo do Amapá, hoje,
tão Brasil quanto Brasília, sob os mesmos
desígnios e so];> a égide da Ordem e do
Progresso. -

O SR. ADHEMAR GHISI' - (Prommeía
o seguinte diseurse.) Sr. Presidente, 81'S.
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Deputados, o discurso do dia 5 último do
Sr. General Ernesto Geisel, pronunciado na
abertura do 11.0 Congresso de Indústrias
Latino-Americanas, no Estado do Rio de
Janeiro, está a recomendar exame e rerle
xãc por parte de quantos desejam conhecer
a posição brasileira perante os seus vizinhos
do hemisfério.

Falando a linguagem clara dos que nada
têm a temer, expressando-se em consonân
cia com os novos ideais que vivemos nesta
parte do mundo, defendeu mais uma vez o
Chefe da Nação e. posição, que :i-á se tornou
marca registrada, de que o Brasil não aceita
tutelas de qualquer espécie, como também
não se coloca em posição de hegemonia
perante qualquer nação do hemtsrérío.

Perante os nossos vizinhos latino-ameri
canos, que ao Rio compareceram para de
bater problemas de natureza industrial,
enfatizou a necessidade do estabelecimento
de um relacionamento cada vez mais justo
e equàníme, levando-se em alta considera
çáo o estágio de desenvolvimento dos países
«':11''' compõem a grande família do hemis
fério.

Ponderou, ainda, o Presidente Geisel so
bre a necessidade de um posicionamento
mais autenticamente nacionalista, em de
fesa dos mais legítimos interesses dessas
nações irmãs que, como a nossa, vivem
estágio de subdesenvolvunento, embora al
gumas delas tenham até atingído um ra
zoável índice de industrialização.

A fala presidencial, eminertes Deputados,
está ai para servir de resposta aos que,
apressada ou desínrorrnadamente, tentam
surpreender a politica exterior do Brasil,
perante os nossos vizinhos americanos,
como tneompaubüízada para o atlngtmento
de metas comuns a todas as nações hemís
rérícas, Expressou o pronunciamento presi
dencial, com clareza e sem subterfúgios, que
o Brasil, não aspirando hegemonia poliuca
e econômica nesta parte do mundo, não é
nação imperialista nem repudia a partici
pação de ou tras nações no processo de
desenvolvímento.

"Ao Estado incumbem basicamente os
empreendimentos de Infra-estrutura
que a iniciativa privada não tenha
condições de assumir. pela grandeza
dos recursos exigidos ou sua remune
ração baixa ou muito direrrda no tem
po, por outro lado, sujeitas a regras e
critérios pré-estabeleordos e enquanto
compatíveis com 08 si.períores interes
ses nacionais, as empresas "strangeiras,
mesmo as de caráter transacíorial, en
contram seu lugar no modelo industnal
adotado, reconhecendo-lhes o Governo
papel de realce como veiculas de cap
tação de poupanças externas, transfe
rência de tecnologia e incorporação de
capacidade gerencial ao meio empresa
rial do Pais, bem como de ampliação
de diversificação de sua pauta de ex
portações."

Sr. Presidente ' Srs, Deputad.,s, não que
remos deixar de aproveitar esta singular
oportunidade, logo após a ocorrência da
qual nos ocupamos neste momento, para
exaltar e aplaudir o posicionamento brasi
leiro, que é o de aspirar, crescer e desen
volver-se, íntegradamente, em clima de
paz, de harmonia e de respeito com as na
ções amigas deste hemisfério.

Pelô seu alto conteúdo normativo e sen
tido politíco quanto aos problemas comer
ciais, industriais e diplomáticos, comuns a
todas as nações íatíno-amerícanas, pedimos
vênia para proceder à leitura do discurso
do Chefe' da Nação, para que, constando
dos nossos Anais, constitua fonte perma
nente de consulta para os que desejam co
nhecer o verdadeiro pensamento do Go~
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vemo brasileiro acerca dos temas ali tão
fnspíradamente fOl?alizados.

/). seguir, a íntegra do discurso:
"Numerosas vezes tenho posto em re
levo a importância que o Governo bra
sileiro atribui à cooperação com 015
países irmãos da América. Latina. Por
ser freqüente, a renovação dessa ênfase
não se constitui, contudo, em ato de
simples rotina, tal propósito merece
bem ser' reiterado na medida de seu
vigor e de nossa perseverança neste
foro que reúne os industriais do con
tinente. Quero também deixar registra
do dessa vontade viva de cooperação,
que traduz a vocação ecumênica da po
Irtíca exterior brasileira e, em parti
cular, a prioridade que confere às rela
ções com os vizinhos latino-americanos.
O Brasil, assim, dispõe-se a uma coope
ração tundada no respeito mútuo, no
acatamento responsável a eompromís-

• soa livremente assumidos e em reais
benefícios para todas as partes ínteres
sadas, tal COmO não acredita qualquer
hegemonia externa. COm rigorosa sime
tria ética repele, liminarmente, a hipó
tese de exercê-Ia, ao mesmc tempo, está
convencido de que vantagens unilate
rais ou desequilibradas não são dura
douras e, pois, índíspensável o será bus
car-se, com perseverança, a coincidên
cia ampla de interesse e a justa equíva
Iencía nos resultados.

Na mensagem de 1.0 de março ao
COngresso Nacional, salientei que "os
esforços de cooperação entre os países
Iatíno-amerícanos se fazem ainda mais
neeessárío, na medida em que se dete
r.oram as condições da economia mun
dial e que medidas comerciais protecio
nistas e discriminatórias são adotadas
por muitas das grandes nações índus
tríaís", Considero, com efeito, ainda
mais importante, a ação conjunta da
América Latina, no momento em que o
continente é afetado por transforma
ções singularmente graves no compor
tamento econômico internacional 
memento também, em que, por outro
lado, novas perspectivas se apresen.am
à rerormulação das estruturas vigentes
no relacionamento entre as nações.
No Brasil, procuramos com afinco cir
cunscrever e, quando possível, anular
os efeitos negativos das perturbações
"econômíeas impostadas. Nesse afã, con
fiamos em que as dificuldades atuais
acabarão pondo em evidência -::.3tor
çôes que, desde há muí:o, os países em
desenvolvimento vêm denunciando em
vão. Nas relações internacionais, nem
desarrazoada é a esperança que alímen
tamos, de que a crise atual, ao tornar
essencial a solução do problema, antes
relegado a planos secundários nos prin
cipais centros de decisão econômica,
traga em gestação formas aprimoradas
.de convívio entre as nações. Os últimos
acontecimentos econômicos confirma
ram o imperativo de uma cooperação
internacional ampla e equitativa, ao
demonstrar que o mundo já não com
porta supremacias perenes nem velei
dades autarcísantes.
No terreno das relações comerciais, .e
rão indispensáveis revisões de profun
didade, porquanto, em virtude de uma
divisão de trabalho inadequada, OS pai
ses em desenvolvimento se vêm conde
nados a uma remuneração insuficiente
da exportação de seus produtos primá
rios ou manufaturas de baixa sofistica
ção tecnológica sujeitas, ademais, a
reações protecionistas, específicas e
imprevisíveis, quando conseguem, peno
samente, alcançar níveís de competíví-
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dade nos mercados índustrlalízados, aos
quais não podem deixar de buscar
acesso.
Apesar de jã haver logrado alguns
avanços na árdua trilha da industriali
zação, não está o Brasil menos cons
ciente de que a continuidade de seu
desenvolvimento depende de um resul
tado favorável do tratamento que ve
nham a ter, aproximadamente, os
grandes problemas que afetam a eco
nomia mundial e, por isso, ao lado das
nações, como ele próprio, em desenvol
vimento, o Brasil estará sempre pronto
a contribuir para uma interdependên
cia mundial crescente desde que basea
da em cooperação mutuamente provei
tosa.
Não ignoro a importância da tarefa que
lhes está destinada neste foro. A in
dústria é fator primordial do desenvol
vímento em. todas as nações aqui re
presentadas. Elevada é, por conseguinte,
a responsabilidade que a todos aqui
cabe na construção do destino de cada
um de nossos países.
Ao Estado incumbem, basicamente, os
empreendimentos de infra-estrutura
que a iniciativa privada não tenha
condições de assumir, pela grandeza dos
recursos exigidos ou sua remuneração
baixa ou muito diferida no tempo, por
outro lado, sujeitas a regras e critérios
pré-estabelecidos e enquanto compatí
veis com os superiores interesses nacio
nais, as empresas estrangeiras, mesmo
as de caráter transnaeíonal, encontram
seu lugar no modelo industrial adotado,
reconhecendo-lhes o Governo papel de
realce como veículos de captação de
poupanças externas, transferência de
tecnologia e incorporação de capacida
de gerencial ao meio emrr-esaríal do
Pais, bem como de ampliação e diver
sificação de sua pauta de exportações. ,
Os caminhos da indústria não são
iguais em todos os nossos países, para
digmas externos também aqui não ca
bem e a cada pais cumpre determinar
seu próprio modelo, com as correspon
tes peculiaridades de enfoque quanto à
partdeípação dos diversos agentes eco
IJÔmiCOS no desenvolvimento industrial,
em função de realidades sócio-econô
micas distintas e perfillatino-america
no deve acomodar-se a essas forçosas
discrepâncias, mas nem :;Jor isso deix-a
rão de existir, entre nós, vastas e fru
tuosas oportunidades para ações con
juntas através de empreenoímentos
multilaterais e a simples circunstância
de estarem os senhores aqui reunidos
'sugere que há valiosas experiências a
trocar, objetivos em comum, ânimo in
tegrado de desenvolvimento e pro
gresso.
A colaboração a que propõe e que ere
tivãmente promove a .lUl::oclacão dos
Industriais Latino-Americanos já pro
duziu bons frutos, no processo de co
operação de desenvolvimento, em que
estamos associados, os povos todos ir
mãos da América Latina".

Era o que tinha a dizer.
O SR. GOMES DO AMARAL - Pronuncia

o seguinte dísenrso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, certa parte da região sul do
Estado do Paraná está se ressentindo, agu
damente, há algum tempo, da construção
de uma rodovia que venha resolver, ao mes
mo tempo, uma série de problemas. Falo da
região compreendida entre Rio Negro, VÍB-à
vis com Mafra, no Estado de Santa Cata
rina, Lapa e Porto Amazonas.

A construção, tão urgente quanto seja
possível, de uma rodovia interligando essas
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três progressistas localidades apresentaria,
de imediato, os seguintes benefícios para o
povo do Estado do Paraná e para os de fora
que dela precisassem se servir. Desafogaria
o trecho da BR-277 entre Curitiba e Campo'
Largo. Essa rodovia, como sabem os Srs.
Deputados, é a mesma que liga a Foz do
Iguaçu a Paranaguá e é a responsável por
grande parte do comércio entre o Brasil e
o Paraguai, cujo tráfego se intensifica cada
vez mais. Com a construção da rodovia que
estamos pleiteando, o trecho da BR-277 en
tre Curitiba e Campo Largo seria grande
mente desafogado, com reais benefícios pa
ra os proprietários de veículos de todo tipo,

A construção de uma rodovia entre Rio
Negro, Lapa e Porto Amazonas, num total
de menos de 100 quilômetros de asfalto 
incluindo 20 quilômetros' j á construídos e
entregues ao tráfego entre Rio Negro e
Oampo do Tenente, na BR-1l6 - represen
taria a interligação entre o sul e o norte do
Paraná, através da BR-376, que liga Ponta
'Grossa e Presidente Prudente, no Estado de
São Paulo, à corihecídíssíma e famosa "Ro
dovia do Café". Cumprir-se-ia, pois, um
ambicioso programa de interligação sul-'
norte no Paraná, com inegáveis oenerícíes
para toda a eseonomía de nosso Estado.:': ..r:

Além disso, essa rodovia completaria i.
interligação entre nossa formosa Capital,
Curitiba, e as já citadas regiões do EstadO.
Assim, nossa Capital estaria muito mais-no'
centro das decisões da vida paranaense: pa
ra o sul, para o mar, para o norte e pa!f<!o
o oeste.

Insisto, pois, Sr. Presídenté, com os órgãos
competentes do Ministério dos Transportes
e seus correspondentes no Paraná para que,
sem mais tardar, iniciem os estudos para a
implantação de menos de 100 quilômetros de
rodovia asfaltada, que talvez sejam os mais
esperados e os mais decisivos para a vida de
uma região e até de um Estado.

Não é de hoje, Srs. Deputados, a sempre
citada frase do grande estadista do passa
do, Dr. Washington Luiz Pereira de Souza.
O tempo se encarregou de evidenciar; na
prática, a verdade de sua famosa assevera
ção; "Governar é construir estradas".

Washington Luiz passou; o Brasil ficou. E
se o Brasil de hoje não é mais o Brasil de
1930, srs, Deputados, não foi só o calendá
rio que mudou. Mudou muito mais a face
deste País a construção das grandes rodo
vias, pelas quais corre, fervente, o sangue
generoso de nosso desenvolvimento. As
grandes rodovias se fazem, também, de pe
quenas rodovias, porém de grande alcance,
como esta cuja construção estamos pIai-o
teando, O Paraná precisa dela.

Era o que ?nha para dizer.
O SR. FRANCISCO ROCHA - (Promi/1'

eía o seguinte díscurso.) Sr. Presidente, §~{.
Deputados, ocupo a tribuna para apllt~:

a liberação de 100 milhões de cruzeiros' .dQ~; .
recursos do Fundo de Desenvolvimento "de
Areas Estratégícas para que o Ministério do
Interior aplique no Programa Especial de
Controle de Enchentes e Recuperação de
Vales. "

, ~ t -v..
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, lam~to·

profundamente que os Municipios de MQIiSQ- .
ró e Açu, anualmente assolados por enchen
tes, não tenham sido beneficiados pelas ver;'
bas liberadas pelo .Presidente Geisel, fato
que vem agravar ainda mais a situação ca
lamitosa em que se encontram.

Sabedor do alto senso de justiça e eqüi
dade que norteiam os atos do Sr. Presidente
da República, apelo para S. Ex." no sentido
de Incluir os Municípios río-grandenses-dc
norte de Mossoró e Açu dentre aqueles be~
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neficiados pelos recursos do Fundo de De
senvolvimento de Areas Estratégicas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAJ.tcONDES GADELHA - (Pro

nuncia o seguinte díseurse.) Sr. Presi
dente, srs. Deputados, queríamos dar ciên
cia ao Governo e à Nação da situação de
penúria que atravessa a magistratura da
Paraíba, submetida, há alguns anos, a ven
cimentos absolutamente incompatíveis com
as suas nobilitantes funções.

Esta é uma vergonha que nos atinge e a
todos aflige, colocando cada cidadão res
ponsável daquele Estado no dever inescusá
vel de denunciar e protestar por todos os
meios e instrumentos que tiver ao seu al
cance. Tenho uma tribuna, e aqui voltarei,
tantas vezes quanto necessárias, e com
maior candêneía, se preciso for, até que
esse doloroso impasse seja solucionado.

Precisa a Nação saber que existem Juizes
de Direito no Paraíba ganhando a quantia
de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cru
zeiros) por mês e que por estranho que pos
sa parecer, um Juiz de Direito na Paraíba é
um ser inevitavelmente urbano, com casa
para manter, esposa e filhos, que vão ao
mercado e ao colégio, exatamente como a
esposa e os filhos de tantos outros cidadãos
úteis e prestantes da nossa comunidade.

Excluída, portanto, a ascese, como norma
devida e, descartada a configuração etérea
e sublimada que os seus vencimentos fazem
supor, passa a ser fantástico que um Juiz
de Direito, assoberbado com tantos proble
mas, humilhado na multiplicação de gestos
inúteis para atender às necessidades mais
elementares, sufocado por uma sociedade
hipócrita que dele exige também status e
aparências, esmagado por toda sorte de ín
compreensões e injustiças, ainda encontre
a serenidade, o equilíbrio mental, a paz es
piritual que dele estamos acostumados a co
brar, na hora de distribuir justiça.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Na
ção precisa saber também que um Desem
bargador da Paraíba percebe vencimentos
mensais da ordem de Cr$ 4.000,00 (quatro
mil cruzeiros). Não vou cometer a temeri
dade de comparar esta cifra com as que
propõem os Estados maiores da Federação
para o mesmo cargo - seria a irrisão com
pleta. Quero apenas que saibam que um De
sembargador na Paraíba ganha menos do
que um juiz de segunda entrância no Piauí.
E, por igual, ficaríamos pasmados a cada
novo fato que fosse trazido à colação se ti
véssemos que fazer desfilar aqui todo o
quadro aviltante e trágico por que passam
os que se dedicam à espinhosa tarefa de
fazer justiça na Paraíba, inclusive os Srs.
Promotores.

Para resumir, entretanto, nós podemos as
segurar, sem medo de estarmos nos exce
dendo, que a Paraíba é o Estado que pior
remunera a sua magistratura em todo o
Brasil.

Reconhecemos lealmente que não cabe
culpa ao atual Governador; S. Ex." já rece
beu a incômoda herança dos seus antecesso
res. Nem POI' isto, Sr. Presidente, o Sr. Ivan
Bícha.ra, homem sensível que é, vai se exi
mir do problema ou postergá-lo indefinida
mente - é a nossa esperança.

Entendemos que a questão deveria figu
rar como prioridade absoluta do seu Gover
no, e mesmo, ser tratada em caráter de ur
gência, para que nem mais um dia, nem
mais uma hora, nem mais um minuto os
nossos juízes sofram tamanha discrimina
ção, nem a Paraíba carregue este labéu que
tanto destoa das nossas tradições.

I!l o nosso apelo.
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O SR. JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - (Pro_
nuncia o seguinte dlseurso.) Sr. Presi
dente, srs, Deputados, realizou-se de 3 a 10
de maio, em Uberaba, Minas Gerais, a 17.a
Feira Internacional de Gado Zebu, à qual
compareceram criadores de quase todas as
unidades da Federação, inclusive do Estado
de Sergipe, e de várias nações latino-ame
ricanas.

Cabe-me, nesta oportunidade, registrar o
esforço dos criadores sergípanos, que arre
bataram os principais prêmios referentes à
categoria do. gado Indubrasil, Tal fato vem
recompensar a perseverança de homens co
mo Murilo Dantas, Ronaldo Calumbi Barre
to, José Lauro Menezes Silva, Antonio Al
meida, Oviedo Teixeira, Martinho Almeida,
Narciso Menezes, Paulo Peixoto e Roberto
Peixoto, entre outros, que a cada ano pro
curam aperfeiçoar os seus plantéís, sem re
ceberem nenhum incentivo oficial. Isso de
monstra a capacidade de iniciativa da gente
sergípana que em tão curto espaço de tem
po conseguiu transformar Sergipe num pon
to de apoio para difusão do gado índubrasíl
no Nordeste brasileiro, seguindo o exemplo
do trabalho pioneiro dos mineiros de Ube
raba, os quais os receberam como bons dis
cípulos e amigos.

Sergipe atualmente é um Estado com uma
economia agrícola decadente, estagnada,
com perspectiva difícil, por falta de gover
nos íneentívadores.

Mesmo a presença do Ministério da Agri
cultura é muito limitada em suas ações de
apoio e coordenação à produção rural.

Acredito, Sr. Presidente e 81'S. Deputados,
que os criadores serglpanos continuarão a
fomentar a melhoria dos nossos rebanhos,
porque os conheço de perto e sei da capa
cidade, do idealismo e da dedicação de cada
um e do quanto têm feito para o soergui
menta da economia sergípana.

O SR. ERNESTO DE MARCO - (Pronun
cia o seguinte díscurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, aos poucos, fórmulas mágicas
vão sendo impostas para subtrair a autono
mia de muitos Municípios brasileiros, ora
sob alegação "do interesse da segurança
nacional", ora pelo subterfúgio do aprovei
tamento de certas áreas como "estâncias
hrdromíneraís".

São meros argumentos, nada convincen
tes, usados para substituir explicações de
propósitos inconfessáveis, contrários aos
princípios democráticos próprios da índole
do brasileiro, que em boa consciência não.
aceita estas medidas de exceção, próprias
do regime que estamos experimentando,
sem saber até quando.

Sabemos de vários Municípios que tive
ram suas autonomias reduzidas a um mini
mo pelos argumentos acima anunciados.

Nem são de fato áreas do interesse da
segurança nacional ou de estâncias hidro
minerais. Pelo contrário, estão bem longe de
assim se qualificarem.

Aliás, não há um conceito formal sobre
o que seja "área do interesse da segurança
nacional". É apenas uma expressão, usada
indiscriminadamente, de acordo com os in
teresses das forças dominantes.

O mesmo ocorre com Municípios <1ue, num
repente, foram considerados "estâncias hí
dromineraís".

Sem qualquer tradição como tal, faltan
do-lhes características mínimas para serem
estâncias - clima, águas, hotéis próprios ao
repouso etc..- Municípios vários são redu
zidos àquela condição, independentemente
de consulta aos seus interesses ou explica
ções plausíveis.
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Assim, posso denunciar a esta Casa que
sobre o Município de Palmitos, no Estado
de Santa Catarina, pesa a ameaça de ver
sua autonomia reduzida a um nada, pela
medida violenta que se pretende adotar
contra aquela comunidade, declarando-a
"estância hidromíneral", sem que reúna
condições para tanto.

Quero manifestar minha solidariedade
aos membros dos Poderes Executivo e Le
gislativo de Palmitos, na luta que empre
endem contra a adoção dessa medida vío
lentadora de sua autonomia municipal, que
precisa ser conservada intacta, plena, sem
sofrer os arrepios de uma medida de exce
ção, que não atende aos interesses do Mu
nicípio, nem se justifica, por mais argu
mentos que se rebusque.

Apelo às autoridades do Estado e também
ao Sr. Ministro do Interior e ,Justiça, no
sentido de impedirem que esta medida, de
todo antipática, seja cometida contra uma
comunidade que não deseja ver sua auto
nomia frustrada, nem carece da presença de
elementos estranhos às suas tradições para
dirigir-lhe os destinos, pois conta entre os
seus filhos com homens e mulheres capazes
de decidirem o melhor em favor de todos.

Manifesto, portanto, minha repulsa aos
que se lançam contra a autonomia muni
cipal de Palmitos, no Estado de Santa Ca
tarina.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JUAREZ BERNARDES - (Pronun

cia o seguinte díscurso.) Sr. Presidente,
81'S. Deputados, tomamos conhecimento,
pelas declarações do Sub-reitor da Univer
sidade Federal de Goiás, Prof. Hermíuio
Pedroso, que cuida do seu setor :;tdmtnis
tratívo, de que o orçamento da uníversída
de vem se diluindo pela inflação, de ano
para ano. Ao invés de aumentar, o orça
mento, em verdade, está diminuindo.

Destaca aquele dirigente: "As reformas
e melhorias encetadas pela reitoria da Uni
versidade Federal serão paralisadas, vez
que o aumento do orçamento de 1974/:!5
atingiu somente 5%, enquanto a inflaçao
foi à casa de 40%".

ll: realmente constrangedor o que vem
ocorrendo no nosso ensino. À medida que
cresce a populaçâo do País, maiores deve
riam ser as inversões no setor ensino, não
só propiciando maior número de vagas no
2.° ciclo, como, e prlncípalmente, no ensino
universitário, mas também ampliando e
modernizando seus laboratórios, dotando
os de tecnologia moderna.

Infelizmente, o sistema de ensino em
nosso País se assemelha a um funil. Poucos
ou pouquíssimos são os que têm a ventura
de alcançar a reta final, e mesmo assim
sem a capacítação ideal, por falta de re
cursos.

Para se ter idéia do quanto os orçamen
tos para o ensino vêm sendo prejudicados,
basta atentarmos para o percentual das
verbas destinadas ao Ministério da Educa
ção e Cultura nos últimos exercícios:

1965 - 11.07%
1966 - 9,70%
1967 - 8,71%
1988 - 7,74%
1969 _. 8,69%
1970 - 7,33%
1971 - 6,78%
1972 - 5,62%
1973 - 5,21%
1974 - 4,95%

Com esse desprezo para com o ensino,
não se pode almejar um futuro alvissareiro.
País carente de tecnologia, em um mundo
moderno e de ciência avançada, ou trilha
mos o mesmo caminho, capacitando a nos-
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sa gente, ou marcharemos não como loco
motiva, mas como comboio, a reboque do
processo desenvolvimentista que se desen
cadeia no mundo inteiro.

O SR. NABOR JÚNIOR - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a confiança dos produtores no
apoio e na assistência do Governo é fun
damental para o equilíbrio econômico de
uma sociedade capitalista como a nossa.

Faltando o apoio, não havendo a simples
presença do poder decisório, quebra-se o
entusíasmo e a confiança dos geradores da
força econômica, porque então Governo
passa a ser simplesmente o cobrador de
impostos, o taxador de terras e de produ
ções, o fator de intranqüilidade geral.

Isso pode ser sentido à perfeição no Es
tado do Acre, cuja economia ainda repousa
fundamentalmente na borracha. As oscila
ções no processo de extração, transporte,
comercialização e industrialização da goma
elástica, invariavelmente. acarretam situa
ções de desespero e traumatizam os que
dependem da atividade.

O Conselho Nacional da Borracha. vi
sando a socorrer os produtores e demais
participantes da economia daquele artigo,
homologou, no último dia 6, o aumento de
30% para o quilo da borracha vegetaL A
informação, prestada pelo Superintendente
da SUDHEVEA, Sr. Stesio Hensi Guttton,
acrescenta que o aumento foi conseqüencía
da necessidade de equiparar ao custo de
vida ascendente os recursos daqueles pro
dutores.

a referido aumento, segundo o Superin
tendente da SUDHEVEA, já havia sido
aprovado pelo Ministro da Indústria e do
Comércio, Severo Gomes, ad referendum
do Conselho Nacional da Borracha. com
vigência a partir de 29 de abril último. Esse
fato é digno de registro, sobretudo se lem
brarmos que há muitos meses o reajuste
era desejado, pedido e aguardado pelos
produtores, que enfrentam no momento a
maior crise. desde os tempos em que a pri
meira seringueira foi sangrada no Brasil.

Não podemos, contudo, deixar sem regis
tro um aspecto profundamente negativo na
concessão do reajuste: o atraso verificado.

Com efeito, nos últimos dias de abril
80% da safra de borracha já se achava:
comercializada ao preço anterior, deixando
os verdadeiro produtores frustrados por não
terem auferido benefício algum do aumen
to. que favoreceu quase exclusivamente às
indústrias de beneficiamento e de manu
f~~ur~dos de borracha, detentoras de apre
craveis estoques, que agora serão vendidos
com seus preços majorados.

É mais uma distorção da política da bor
racha no País, pois o verdadeiro produtor
- o seringueiro - não está entre os be
neficiários do aumento de 30% concedido
pelo Governo tardiamente. Não incorrere
mos em exagero se afirmarmos que a épo
ca aconselhável para a alteração dos pre
ço~ da goma elástica é até o final de ja
neiro de cada ano, justamente quando a
safra está sendo concluída e comerciali
zada. ,

Essa falta de critério. essa ausência de
tempestividade nas medidas de proteção à
borr~cha fazem-nos reportar àquela atír
n;açao de que os produtores' precisam con
fíar - ou poder confiar - nas autoridades.

Em. deoorrêncía desses fatos, os seringais
amaZ011lCOS estao se despovoando sistema
ticamente; os seringalistas não têm como
prosseguir na exploração da atividade ex
tra ti vista, por falta de mão-de-obra ade
quada. O desespero e a decepção os levam
a vender suas propriedades a grupos do
sul do País, principalmente de São Paulo,

Paraná e Rio Grande do Sul, a preços in
significantes que constantemente se reve
lam insuficientes até mesmo para simples
mente cobrir suas dívidas conseqüentes da
situação catastrófica do setor.

Não há como evitar, nessas circunstân
cias, a queda nos índices de produção da
borracha vegetal da Amazônia.

O problema vem se agravando, em espe
cial, desde 1966, ano em que o Governo,
contrariando o desejo e os próprios inte
resses da região, resolveu extinguir a polí
tica do monopólio estatal na comercializa
ção da borracha, e;tu.e era exercida pelo e~
tão Banco de orédíto da Amazoma, hoje
Banco da Amazônia. Sua experiência re
monta a 1942, quando foi instituído sob a
denomínacão de Banco de Crédito da Bor-
racha. '

O nome evidenciava a finalidade precí
pua do estabelecimento: financiar as várias
fases da produção, comercialização e in
dustrializacão da borracha, a fim de que o
Brasil pudesse dar cumprimento aos acor
dos internacionais para suprir da matéria
prima a América e os aliados, na época em
que é dificil ser adquirida. em face da
ocupação dos seringais da Ásia pelo Japão.

Naquela oportunidade, mobilizou-se gran
de contingente de nordestinos para os se
ringais da Amazônia, a fim de se produzir
a borracha reclamada pelo esforço de
guerra.

Terminada a guerra, começou o sofri
mento dos heveicultores.

A rendição dos japoneses levou de volta
aos aliados os seringais da Malásia e de
outras regiões asiáticas. A produção brasi
leira perdeu aquela projeção mundial e,
em conseqüência. perdeu também o incen
tivo direto e indireto por parte das autori
dades.

Medidas paliativas foram sendo sucessi
vamente adotadas até a instituição, pelo
saudoso Presidente Eurico Dutra. da polí
tica de preços mínimos e garantia de co
mercialização da borracha.

Hoje são decorridos 30 anos da grande
epopéia dos chamados Soldados da Borra
cha, bravos nordestinos que atenderam ao
clamor mundial e deram o sangue - não
raro, a própria VIda - nos longinquos se
ringais amazônicos. Deixaram suas terras,
suas famílias, suas tradições, obedecendo
ao interesse mundial e aos sonhos de me
lhorar as próprias condicôes de sobrevi
vência.

Até hoje, entretanto, não se deram a es
ses heróis os créditos sociais, econômicos
e patrimoniais a que fazem jus. Tentativas,
projetos e promessas foram insuficientes,
caindo invariavelmente no inferno das boas
intenções não concretizadas.

Há mais de um ano o Ministério do Tra
balho nomeou um Grupo Especial para es
tudar a situacão dos chamados "Soldados
da Borracha"; infelizmente, porém. até
hoje não se adotou nenhuma medida con
creta em socorro daqueles pioneiros, nem
mesmo se conhecem as conclusões finais
do trabalho dessa comissão instituída pelo
Ministro.

Existem somente conjecturas e comentá
rios de que o problema foi encaminhado ao
Ministério da Previdência Social; os apelos
dos colegas representantes do povo aUlazô
nico têm igualmente caído no vazio. E o
amparo ao "Soldado da Borracha" conti
nua sendo um sonho, ansiosamente aguar
dado por todos.

São esses os maiores problemas ligados à
borracha: o amparo ao produtor e o reco
nhecnuento aos heróis que consolidaram a

presença do Brasil em terras até então
efetivamente sem dono.

Para os homens que travaram a ines
quecível e gloriosa "Batalha da Borracha"
estão reservadas algumas das mais glorio
sas e significativas páginas da história do
Brasil.

Falta garantir-lhes o reconhecimento. em
vida, de seus direitos e de seu heroísmo;
para eles, em sua maioria alquebrados pela
idade e pelas cicatrizes da batalha contra
a selva, peço a atenção e as providências
do Ministro Nascimento Silva, no sentido
de determinar a conclusão dos estudos que
tanto se prolongam,

Para os produtores de borracha também
se exige a atenção devida, porque são os
consolidadores em nossos dias da conquis
ta, historicamente gloriosa, dos seringais.

Enquanto o Governo não atender a esses
dois grupos de brasiletros, estará em débi
to com o progresso e as tradições de pa
triotismo, dinamismo e progresso do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Nabor Jú

nior, o Sr. Célio Boria, Presidente, deixa
a cadeira da. presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Alencar Furtado, 2° Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - (Alencar Furta
do) - Tem a palavra o Sr. Jorge Arbage,

O SR. JORGE ARBAGE - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, estou
retornando à tribuna desta Augusta Casa
para tornar-se intérprete de uma série de
reivindicações da Prefeitura Municipal de
Altamira, no Estado do Pará, uma das mais
importantes da região do baixo Amazonas,
pela sua imensa área territorial, como tam
bém por sua posição geográfica em relação
à rodovia Transamazônica, que nos últimos
anos se projetou no cenário econômico e
social, tornando-se'. por assim dizer, o
maior centro de desenvolvimento regional.

Os pleitos que desejo formular em favor
do Município de Altamira, Sr. Presidente,
estão condensados nos planos administra
tivos dos Ministérios do Interior, do Pla
nejamento, da Educação e Cultura, dos
Transportes, da Previdência Social, das Co
municações e da Fazenda. Para melhor si
tuá-los, mais adiante lerei a relação discri
minada de tais reivindicações, por Minis
tério, esperando sejam todas devidamente
consideradas e apreciadas pelo respectivos
Titulares, eis que se revestem de transcen
dental importância para o desenvolvimento
sócio-econômico de nossa região.

O Município de Altamira, é bom ressalvar,
se incluiu na área de segurança nacío
naí. e este é um dos fatores a que se deve
seu crescimento nos últimos anos.

a crescimento demográfico do Município
de Altamira assumiu grandes proporções,
graças ao ordenamento urbano e suburba
no feito com base em moderno planejamen
to, destacando-se a construção das agrovi
las sob controle governamental, fato que
veio ensejar a melhor loealízacãc dos
núcleos populacionais, de forma a evitar os
naturais atropelos considerados comuns em
áreas colocadas em estágio de subdesen
volvimento.

Município antes isolado das vias de co
municações modernas, Altamira durante
longos anos permaneceu incógnita em rela
ção ao desenvolvimento amazônico e, mes
mo, altamente prejudicada na sua econo
mia, pois os produtos de suas safras apo
dreciam na fonte simplesmente porque era
impossível transportá-los até os centros da
comercialízacâo, Aberta a rodovia Transa
mazóníca, o município integrou-se à Região
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2.1. MINISTÉRIO DO INTERIOR

a} Construção de uma estação rodoviá
ria já prevista no 'PDU da cidade, a ser
feita através da,SUDAM.
b) Obtenção de recursos federais desti
nados à pavimentação asfáltica da ci
dade, com vista a propiciar à Prefeitura
o cumprimento de sua parte na progra
mação de saneamento básico na forma
do projeto já referido, dada a impossi
bilidade de realizá-lo com seus próprios
recursos, uma vez que não tem meios,
esta Prefeitura, de obtê-lo.

por seus regulamentos' ou rotinas de
serviços ou por total falta de documeu
tacão dos beneficiários. A Prefeitura
não pode deixar de prestar assistência,
desse caráter:
f.a) agricultores que chegam esponta-.
nemente a Altamíra, sem recursos e à
procura de terra, e que não podem ser
assentados imediatamente pelo INCRA
nas hipóteses em que não são filiados
ao INPS, FUNRURAL, ou a qualquer
serviço que possa assisti-los. Essas fa
mílias são hospedadas de qualquer mo
do, necessitando de alimentos, recursos
financeiros para a obtenção de seus do
cumentos. etc.
f.b) senhoras de agricultores residentes
em lotes situados em travessões ou vi
cínaís de dliiceis acessos, ou distantes
de Altamira, vêm a esta cidade para a
sua delivrance nos primeiros sintomas
de parto. Acontece que precisam aguar
dar o dia da parição antes de serem in
ternadas nos hospitais do FSESP, que
estão capacitados para assisti-las ape
nas na ocasião do parto. Nascida a
criança, e após o terceiro dia, essas
mães deixam o hospital e ficam neces
sitadas de auxílios para retornarem ou
mesmo de permanescerem na cidade
para resolver alguma complicação. Co
mo não há nenhuma entidade que pos
sa assistir esses casos, a Prefeitura foi
obrigada a firmar um convênio com a
"Oar'itas", da °relazia do Xingu. a fim
de assistir as mães antes e depois do
parto. Trata-se da "Casa das Mães",
cuja manutenção é feita com muito
sacrificio e deficiência. carecendo, por
tanto, de recursos para seu melhor fun
cionamento.
f'.c) Legião Brasileira de Assistência 
Obtenção da implantação de uma Uni
dade de Educação e Recuperação Nu
tríclonal, cujo problema foi 'levado ao
conhecimento da LBA em Belém, com
boa receptividade. Verificar o que é ne
cessário. para que a Prefeitura possa
obter os recursos indispensáveis à essa
implantação.

f.d) Atuar junto ao FSESP no sentido
de autorizar a extensão de assistência
médica ao Povoado de Vitória, onde se
contam mais de 2.000 pessoas. O pleito
se justifica, ainda, que se trate de área
de populacâo existente anterior ao pro
j eto c:.e colonização da rodovia Transa
mazómca, em razão de estar coberta
pelo Quadrilátero de Desapropriação,
portanto. envolvida pela área prioritá
ria de coloruzacâo. Nesse povoado fun
ciona um posto médico m arrt.ído pela
Prefeitura que, face à insuficiência de
recursos. oferece um atendírnento ex
tremamente precário.
2 4. Ministêrio de previdência Social
a) Doação de uma ambulância para
atendimento da área de colonízacâo an
tiga. por isso mesmo excluída dós pro
gramas federais, que vem beneficiando
apenas os novos agricultores assenta
dos em função do Plano de Colonização
do INCRA. Pleito a ser feito, acredita
mos, pelo FUNRURAL.

2.5. Ministério dos Transportes

a) Obter, por intermédio do DNPVN,
recursos para as limpezas e desobstru
ção dos rios Xingu e Iriri, estrangula
dos pela exuberante vegetação margi
nais, nOI1 seus pontos mais estreitos; si
nalização dos canais; reconstrução dos
canais: reconstrução dos amarradores
nas corredeiras; e a reconstrução dos
marcos de sinalização dos canais, nas
cachoeiras. Por oportuno, salientamos
que os últimos serviços feitos nesses

c) Atuar junto ao DNOS no sentido de
que conclua a drenagem a retificação
do igarapé Altamira, já ínícíadc, e in
terrompido por falta de verba. Tal pro
jeto é fundamental ao saneamento,
evitando o alagamento da zona baixa
da cidade e seus conseqlientes proble
mas sociais, bem assim, protegê-la de
malárias e outras endemias, resultantes
da invasão das águas.
d) Atuar junto ao DNOS no serrtído de
refazer o meio-fio assentado que, talvez
em razão de nossos elevados índices
pluviométricos, demonstrou-se impró
prio e se encontra em fase adiantada
de deterioração.
2.2, Ministério de Planej amento (ou
Ministério do Interior)
a) Verificar a possibilidade de obter-se
recursos pessoal, material e financeiro
com vista na implantação do Departa
mento de Planejamento, indispensável
à elaboração dos projetos relativos ao
Plano de Diretrizes Urbanas de Alta
mira (Lei Municipal n.? 184/75, de
5-2-75), elaborado pelo SERPHAU, bem
assim, para elaborar o planejamento
global do município e respectivos pro
jetos, com o necessário acompanha
mento de sua execução. Esse Departa
mento, obviamente, haverá de ter o
caráter permanente para o constante
assessoramento da administração mu
nicipal.

2 .3 . Ministério da Educação
a) Reivindicar a implantação dos cur
sos do 2.° grau (antigo cientifico), ten
do em vista que anualmente carca de
300 jovens concluem o curso de 1.0 grau.
Como em Altamira temos apenas UlU

Curso Pedagógico. o município sofre
uma permanente sangria em suas inte
ligências. Sabendo-se que o prezado
deputado está solicitando a criação de
cursos superiores no interior, a implan
tação daqueles cursos será básica para
o atendimento das universidades pla
nejadas por V. Ex.""
b) Atuar junto ao Instituto Nacional do
Livro no sentido de que sejam enviados
os exemplares, que fazemos jus em ra
zão de convênio já firmado com men
cionado Instituto, mas que, até agora,
não foi cumprido, para suprir a Biblio
teca Municipal, já em funcionamento.
c) Verificar a possibilidade de obter
equipamentos para projeções de filmes
a "slldes", a fim de que possamos equi
par a biblioteca com o material neces
sário ao cumprimento de seus progra
mas educativos.
d) Recursos financeiros necessários pa
ra a construção de 3 (três) salas de
aula na zona rural não servida pelos
programas de colomzação do INCRA,

e) Recursos para instalação de parques
de recreação para o Bairro de Brasília,
onde há cerca de 800 crianças em idade
escolar, objetivando-se que se trata de
uma bairro novo e em acelerado cresci
mento, Carente de infra-estrutura edu
cacional e outras, no qual a Prefeitura
já está com área dísporrível cedida pela
Prelazía do Xingu, e onde, além do par
que, será construido um Grupo Muni
cipal com capacidade para 180 alunos
em 3 turnos (projeto já aprovado e em
fase de concorrência pública).

f) Recursos para o Setor de Assistên
cia Social da Prefeitura - oottdiana
mente a Prcfeitura é chamada a pres
tar ajuda a pessoas absolutamente
carentes e totalmente privadas dos
serviços proporcionados pelas entidades
assistenciais por não serem cobertas

7 . 000.000,00

crs
20 000 000,00

8.000.000,00
a)

b)

c)

Rede de esgotos

Cais de saneamento
Abastecimento

d'água .
d) Drenagem de águas

pluviais (já ím
plantadas em 75%
do projetado) 5.000.000,00

TOTAL 40.000.000,00
1.2. Reivindicação por oficio endere
cado ao Ministério do Interior - Atua
Íizacão do coeficiente do Fundo de Par
ticipação dos Municípios, em relação à
Altamíra, oriunda da Explosão Demo
gráfica, resultante da política de colo
nizacão e do fluxo migratório para a
área' urbana, dietorcídos em razão do
mencionado aporte populacional. Men
cionado fluxo tende a agravar-se com
seu aumento, conforme previsto no
Ir PND.

1.3. Reivindicacão Junto ao Ministé
rio de previdência Social - Consoante
oficio recebido, peja Prefeitura, do an
tigo Mínístérío do Trabalho, Dr. Julio
Barata de que, tão logo houvesse a re
classificação do cargos "seria construí
do em Altarníra uma agência do INPS",
no padrão da Agência de Castanhal.

2 - Com pleitos a serem 'apresentados:

Amazôntca e ao resto do Pais, e ali chega
ram os primeiros reflexos da civilização mo
derna, que lhe deram o sopro inicial do
desenvolvimento.

É esse grandioso município paraense, Sr.
Presidente, que busca naqueles Ministérios
os recursos mais prementes. Estamo;; certos
de que o próprio Governo há de reconhecer
essas necessidades, notadamente porque
tais recursos são fundamentais à política
do desenvolvimento que impulsiona a Re
gião Amazônica, cuja estrutura o Município
de Altamira é o ponto vital mais elevado.

Vou concluir, Sr. Presidente, e o faço com
a mais absoluta confiança de que o Gover
no do Presidente Ernesto Geisel há de se
mostrar sensível à problemática da região a
ela levando o fluxo de seu extraordinário
trabalho, para torná-la integrada ao con
texto do progresso brasileiro.

Passo a ler a lista das reivindicações bá
sicas do município de .n.ltamira, conforme
-apresentados por sua Prefeitura:

"REIVINDICACóES BÁSICAS DO MU
NICÍPIO DE ALTAMIRA, COM VIN
CULACõES DECORRENTES DA IM
PLAN'Í' AÇãO DA COLONIZAÇãO DA
RODOVIA TRANSMAZõNICA.

1 - Com pleitos já formalizados
1.1. Projeto do DNOS encaminhado
ao Ministério do trrteríor - Destinado
à complementação do saneamento da
cidade de Altamíra, iniciado com re
cursos do PIN (Constante do PDU 
Plano de Desenvolvimento Urbano) da
cidade de Albamira:
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rios o foram há mais de 20 (vinte) anos
e necessitam de serem recuperados. A
navegação do Alto-Xíngu e Iriri está
prejudicada por falta desses serviços,
com prejuízos para os produtores de
castanha e de borracha e, em último
análise, para o Estado do Pará e para
o País.
b) Melhoria do porto de Vitória (gal
pões de armazenamentos e atracadou
ros) , considerando-se que se trata do
único porto realmente capacitado a
possibilitar o escoamento da produção
e a entrada da mercadoria, por ser mais
próximo de Altamira e por oferecer
maior calagem às embarcações.
c) Obter autorização da direção do
DNER para que os dirigentes do Es
critório do 2.° Distrito Rodoviário, em
Altamira, possam integrar-se com a
Prefeitura no sentido de conceder má
quinas e equipamentos indispensáveis
a seus serviços, uma vez que o Municí
pio está carente de material pesado e
de recursos que possam ser aplicados
em sua obtenção.
d) Construção pelo MT da Avenida Pe
rimetral, constante do PDU, e indis
pensável como via expressa de ligação
com a rodovia Transamazônica, confor
me planta que seguirá oportunamente.
2.6. Ministério das Comunicações

a) Acelerar a implantação do sistema
telefônico de Altamira, já objeto de
projeto aprovado da TELEPARA, e pro
gramado para o ano em curso de 1975,
mas sem início definido, uma vez que
o telefone existente (um só) não satis
faz as necessidades da cidade.
b) Concessão de freqüência para a im
plantação de uma Rádio Rural a ser
instalada em Altamira e que atinja uma
área mínima de 250 km, com vista a
servir à zona de colonização da área.
2.7. Ministério da Fazenda
a) Apelar ao Ministério da Fazenda no
sentido de construir uma sede para o
posto da Receita Federal, uma vez que
já está reservada pelo PDU (Plano do
Desenvolvimento Urbano) a área a issO
destinada."

O SR. ClUJIO MARQUES FERNANDES 
(Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi,
dente, 81'S. Deputados, ganha proporções
graves a situação existente entre Indígenas
e servidores da FUNAI 'De momento a mo
mento, surgem novos incidentes, originá
rios, com certeza. da falta de uma adapta
cão desses mncionártos às circunstâncias
,próprias de convivência com os silvícolas.

Não pomos em dúvida o valor pessoal e
as nobres intenções do Presidente da Fun
-dação Nacional do índio, que vem tentan
do conduzir o problema da forma mais pro
dutiva e hábil. O caso da FUNAI resulta
mais de fatores estruturais do que conjun
turais. Na verdade, não há nessa entidade
um só antropólogo, o que representa mão
de-obra científica essencial à missão da as
eímílacão gradual do aborígene pela civili
zação.

Percebe-se que os últimos redutos autóc
tones do País vêm sendo dissipados por fa
tores desastrosos, e que seriam plenamente
-evitáveis se já tivesse ocorrido uma refor
ma, em profundidade, na filosofia índíge
nista brasileira. O eminente e saudoso Cân
dido Mariano da 8ilva Roridon pode ser
considerado o verdadeiro condutor espiri
tual do Indtanísmo nacional em sua época,
cujos reflexos luminosos ainda incidem so
bre os nossos dias. Assumindo um tipo de
paternidade social, o Marechal Rondon já
punha sua juventude a serviço dos "ilvico
las e iria entregar-se a esse sacerdócio por

toda a vida. E note-se que, àquela época,
Rondon jamais desistia da presença valio
sa de antropólogos. Aí estão os nomes de
Sílvio Froes de Abreu e Nunes Pereira, bra
sileiros, além de Kurt Nimuendaju, alemão,
que atuaram diretamente com Rondon, no
desempenho de notável missão científica.
Estes respeitáveis técnicos em Antropologia
prestaram colaboração inestimável à obra
de estudos e costumes, bem como catequese
de pequenos grupos tribais, sem registro
de incidentes.

A FUNAI, evidentemente, dispõe de um
espírito estatutário avançado. Sua formu
lação ocorreu no governo revolucionário do
Marechal Oastello Branco. Na verdade,
com esse estatuto a Fundação Nacional do
índio dotou-se, juridicamente, de elementos
para uma boa política. Nada, todavia, é tão
imperioso quanto a execução plena desses
pontos programáticos. Temos de recorihe
eer, lamentavelmente, que a FUNAI não
compõe, do modo mais necessário, os seus
elencos de atuação. Porque, além de cien
tistas, ela precisa admitir médicos e enfer
meiros, formando um quadro de saúde em
nível a exercer um tipo mais preventivo do
que curativo, da Medicina. Nesse sentido, às
vezes, tribos, quase em totalidade, vêm sen
do sacrificadas pela contaminação de gru
pos brancos. Sem defesa orgânica, os índios
dificilmente resistem ao surto de variadas
enfermidades chegadas ao seu tranqüilo
domicílio selvagem pelos chamados repre
sentantes da civilização.

Note-se, por outro lado, que prevalece sé
rio descompasso, nesse âmbito, entre a tec
nologia e o humanismo. A tecnologia é im
prescindível ao desenvolvimento e prosperi
dade de qualquer povo. Mas o humanismo
não pode morrer, por constituir um fator
marcante para os foros e cultura do próprio
gênero humano. Por exemplo: abrem-se es
tradas de extensão impressionante - o que,
inegavelmente, é um imperativo de pro
gresso - e esses imensos traçados, não ra
ramente, atravessam aldeamentos indíge
nas, gerando crises e até catástrofes sociais.

Sem dúvida, o Indígena, que vive em suas
áreas privativas, não pode impedir que se
leve a civilização aos redutos ignorados da
geografia continental. Também não é com
preensível nem lógico que se cumpram ta
refas genocídas, com risco de eliminação
dessa espécie humana. De tudo isso, o las
timável é que os engenheiros e os antropó
logos não se encontram, de modo que, desse
diálogo. possa resultar uma fórmula conci
liatória de cumprimento dos esquemas de
senvolvímcntístas, com o resguardo dos
agrupamentos aborígenes.

Uma rodovia - mesmo que se inspire em
absoluto pragmatismo técnico - não pode
ser um áspero lance do fatalismo anti
social. É imperioso se -ponham em prática
normas elásticas, flexíveis. de entrosamento
entre a tecnologia e o humanismo. Falava
se que, à época da descoberta do Brasil,
existiriam na pátria nova 5 milhões de in
díos. Trata-se de suposição aproximada da '
verdade. Admitindo-se o fenômeno socioló
gico do caldeamento de raças e acreditan
do-se, mais seriamente, nas imolações cícli
cas dos índígcnas, o Brasil não chega a pos
suir, nos dias que correm, 200 mil aboríge
nes. A imprensa internacional - na verda
de, com um toque de alarme - tem falado
no processo rápido de extinção da raça au
tóctone brasileira. Creio que a Fundação
Nacional do índio, sob uma honrada admi
nistração, pode promover gestões produti
vas, adotando medidas oportunas, capazes
de eliminar o clima de tensão existente nas
selvas, provocado pelos grupos de penetra
ção do mapa sertanejo.

E teria eu o prazer de voltar à tribuna
desta Casa para exaltar a alteração de

comportamento de nossa política Indlgenís
ta. Porque só assim estarão preservados os
valores éticos da verdadeira Nação.

O SR. BASO COIMBRA - (Pronuncia o
seguinte díseurso.) Sr. Presidente, 81'S.
Deputados, volto à tribuna da Câmara para.
cuidar dos interesses do Município de Pa
racambí, no Estado do Rio de Janeiro.

Honra-me a condição de emancipador de
Paracambi e, na composição de seu colégio
eleitoral, ostento o Título de Eleitor n.O 004,
que mantenho com extremo zelo.

Venho merecendo a confiança do povo de
Paracambi, que em várias eleições tem me
distinguido com os votos que me situam na
condição de o mais voltado da ARENA no
município.

Centro operário, com grande influência
de lideranças externas, na última eleição
não foi fácil a nós, candidatos da ARENA,
mantermos o mesmo prestigio eleitoral, tal
a penetração do partido oposicionista.

Assim mesmo, a ARENA conseguiu boa
margem de votos, símbolo de confiança que
lhe dedica a classe operária, em toda parte.

Mas Paraeambí tem seus problemas e
suas dificuldades. Uma eu quero mencio
nar, entre outras, que deixarei para novo
pronunciamento. Trata-se da falta de água
canalizada para distribuição domiciliar.

Detentor de mananciais excelentes, que
se situam nas imediações da cidade, a so
lução do problema que vem sendo posterga
da por sucessivos governos estaduais é um
dos grandes anseios de Paracambí.

De há muito sua Prefeitura Municipal era
ocupada por emedebístas.

Nas últimas eleições municipais, o povo
confiou nos candidatos da ARENA e, assim,
nossos correligionários assumiram a chefia
do Poder Municipal, e uma das metas do
Prefeito Hélio Ferreira da Silva era a solu
ção do problema água. Até hoje não lhe foi
possível resolver essa questão. Agora, com
o advento do novo Estado do Rio de Janei
ro, reabrem-se as esperanças de Paraeambl,

Embora aos políticos êstejam vedados os
planos do governo do Estado, reservado aos
técnicos, nem sempre sensívets aos proble
mas do povo, é nosso dever apontar ao Go
vernador Faria Lima a existência de Pa
racambí e a sede que assola seus habitantes.

Insistimos com S. Ex.", centro de toda a
máquina administrativa, que determine à
Secretaria de Obras e ao Departamento de
Aguas e Saneamento o aproveitamento ime
diato dos estudos sobre o assunto que foram
anteriormente realizados por nosso pedido.

Sei que Paracambí está incluído no grupo
de municípios que comporão a Região Me
tropolitana do Grande Rio.

Mas sei que a sede do povo não pode es
perar que entre em funcionamento toda a
máquina burocrática dessa região metropo
litana, por enquanto em forma embrionária.

O problema de Paracambi independe de
ser ou não uma região metropolitana. Ain
da mais pela peculiaridade de ter uma so
lução.

A água a ser captada está dentro do mu
nícipío, nas serras próximas. Não atenderá
a outro município. Somente a Paracambí,

O custo da obra não corresponde a ne
nhum absurdo. O Estado pode resolver de
imediato o problema de água para Para
cambí.

Os estudos são simples e a solução fácil.
Estamos nos dirigindo diretamente ao

Governador Faria Lima. A ele o nosso ape
lo. A confiança do povo de Paracambí e a
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certeza de uma determinação pessoal para
a solução do problema da água para Para
cambio

Era o que tinha a dizer.
.o SR. JOÃO CLíMACO - (Pronuncia o

seguinte díacurso.) sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Jornal de Brasília de ontem,
pelo seu edítoríalísta político Cornélio
Franco, sob o título "Apoio político prosse
gúe, mas sem concessões", faz breve, mas
substancioso comentário em tomo do apoio
obj etívo que o Presidente Ernesto Geisel
pretende dar à ARENA, partido da Revo
lução.

S. Ex.a quer comandar, diretamente, as
altas decisões do Partido, de modo a pres
tigiar eficazmente a classe politica. Ainda
esta semana, segundo aquele articulista, o
Sr. Presidente receberá. em audiência pri
vada vários parlamentares.

Louvamos, de público, essa digna atitu
de e, para expressar o alto sígníftcado des
se gesto presidencial, procederemos à lei
tura do artigo em apreço, para que seja in
serido nos Anais desta Casa.

"APOIO POLÍTICO PROSSEGUE,
MAS SEM CONCESSõES

Afirmando sua confiança na recupera
ção eleitoral da ARENA, Geisel admite
até mesmo .que a rerormulação da Lei
Orgânica dos Partidos ocorrerá em 76,
"após uma vitória do partido, o que se
ria mais simpático que depois de uma
derrota como a de novembro do ano
passado", como observa Humberto Bar
reto, seu assessor de Imprensa.

Mesmo confiante, Geisel prefere co
mandar ele próprio a recuperação do
part.ido, unificando-o sem acabar com
as sublegendas. O Presidente marca sua
atuação, prestigiando parlamentares 
a eles dá audiências diárias, no Palácio
do Planalto - e governadores - rece
bendo, no mínimo, um por semana.

Efeito direto sobre os projetos poÍíticos
terá o Plano de Ajuda aos Estados, só
este ano com uma reserva de 4,7 bi
lhões de cruzeiros, metade dos recur
sos a "fundo perdido", além da fixação
de vencimentos para os vereadores de
municípios de menos de 200 mil habi
tantes. Além disso, com as estafantes
viagens a que se submete (u rapidez
contribui para a formação da imagem
de sobriedade) terminarão por aproxi
mar, indiretamente, através do Presi
dente, a ARElNA, do povo.

O empenho de Geisel em vencer as elei
ções municipais de 76 não subentende
concessões que prejudiquem o País, eco
nômica e socialmente, nem tampouco
a imagem da Revolução. Neste aspecto,
a posição assumida pelo Presidente
contra a emenda constitucional que
reduziria o tempo para aposentadoria
dos funcionários públicos, embora apa
rentemente impopular, é coerente com
Os princípios moralizadores do Governo.
Assim, Geisel aceitou o risco.

A agenda do Presidente para esta se
mana fortalece esta análise: amanhã,
ele concede audiências a três Senadores
e um Deputado arenísta, de áreas dife
rentes - os Senadores Orlando zanca
ner, de São Paulo, Arnon de Mello, de
Alagoas e Dinarte Martz, do Rio Gran
de do Norte, e ao Deputado Alacid Nu
nes, do Pará; na terça-feira, são pre
vistas audiências ao presidente do Se
nado, Magalhães Pinto, e ao líder da
ARENA, na Câmara, José Bonifácio
(Petrônio Portella e Célio Barja foram
recebidos na semana passada).

Os encontros quase que semanais com
parlamentares do Senado e da Câmara
são uma fórmula que o Presidente en
controu para substituir as reuniões do
proposto Conselho de Desenvolvimento
Politico."

Era o que tinha a dizer.
O SR. GASTA0 MüLLER - (Pronuncia

fi seguinte díscurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, infelizmente tenho que voltar a
esta tribuna para assinalar o falecimento
de ilustre cidadão de Mato Grosso.

Refiro-me ao Dr, Clodoaldo Hugueney So
brinho, figura de alto relevo da vida social
e política de Campo Grande, em nosso Es
tado, falecido no dia 24 de abril próximo
passado. Era o Dr. Clodoaldo Hugueney So
brinho filho do notável advogado, radica
do, por muitos anos, em Campo Grande, Dr,
Carlos Hugueney Filho, há pouco desapa
recido.

Além de suas atividades como advogado,
o Dr. Clodoaldo mantinha atividade poli
tica, tendo exercido, com brilhantismo, a
vereança naquela cidade do sul de Mato
Grosso. Homem de múltiplas atividades, foi
ainda Presidente do Lions Olub, atuante
membro da Maçonaria e professor da Fa
culdade de Direito da Universidade Esta
dual de Mato Grosso. Jovem ainda, o Dr.
Clodoaldo Hugueney Sobrinho era uma das
figuras de maior relevo da nova geração da
tradicional família Hugueney, de Mato
Grosso.

Lamentamos profundamente o desapare
cimento prematuro de tão útil-elemento da
comunidade mato-grossense e, de forma es
pecial, de Campo Grande.

Ao assinalarmos o doloroso fato, deseja
mos deixar aqui registradas nossas home- ,
nagens â memória de Dr. Clodoaldo Hugue
ney Sobrinho, fazendo votos de que o Su
premo Arquiteto' do Universo dê forças à
sua digna esposa e, filhos, bem como à sua
genítora e demais familiares para aceitar
seus designíos. •

O SR. ELOY LENZI - (Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, 8rs. Deputados, a
CACEX liberou informações sobre o nosso
comércio de frutas com a Argentina no ano
passado. Os dados trazidos a público são
realmente de estarrecer, e nos dão conta
de que a Argentina, em 1974, importou fru
tas brasileiras - principalmente banana,
coco e abacaxi - no valor de 20 milhões de
dólares. Em compensação, o Brasíl impor
tou daquele Pais, no mesmo período, 75 mi
lhões de dólares em frutas, basicamente
maçã e uva, precisamente aquelas produzi
das no Brasil em grande quantidade e cujo
potencial de produção é muito maior do que
se pode imaginar.

Esse comércio, além de ser altamente de
ficitário à nossa economia - pois no ba
lanço verifica-se uma diferença de 50 mi
lhões de dólares contra os interesses do
Brasil - prejudica também o agricultor
brasileiro. Nosso Pais tem grandes proble
mas no que diz respeito ao balanço de pa
gamentos, pois é público e notório - todos
sabem - que no ano passado nosso deficit
no balanço foi de 7 bilhões de dólares, im
portância realmente impressionante. Esse
fato íncíusívs provocou violenta erosão nas
reservas cambiais brasileiras, reduzindc-as
de 6 bilhões de dólares para apenas 4 bI
lhões de dólares.

Apeiar de tudo isso permite-se a impor
tação de frutas estrangeiras e são gastas
divisas que poderiam ser economizadas e
aplicadas em outros setores de nossa 000
nomía, Isso prejudica principalmente o
agricultor brasileiro.

Quero, portanto, Sr. Presidente, ao fazer
este registro, lançar meu protesto contra
esse comércio desvantajoso que mantemos

com aquele país amigo e contra os prej uí
zos que tal comércio vem causando à agri
cultura brasileira.

O SR. AMAURY MíJLLER - (Pronuncia
j) seguinte ãíseurso.) Sr. Presidente, a seca

. é um fenômeno temporário, eventual; o la
tifúndio é um mal permanente. A ausência
da reforma agrária no Nordeste, de modo
a fixar o homem à terra e proporcionar-lhe
melhores condições de sobrevivência, é ana
lisada em profundidade pelo Arcebíspo da
Paraíba, D. José Mada Pires, em Pastoral
que a imprensa brasileira divulgou nesse
fim de semana.

Por tratar-se de documento da mais alta
importância, passo a lê-lo, para que conste
dos Anais da Casa:

"Chegou felizmente o fim da seca. Cho
ve em toda a região do Brejo, do Agres
te e do Ourlmataú. O povo volta aos
campos. Vai desaparecendo o triste es
petáculo de homens e mulheres vagan
do pelas estradas e pelas ruas, carre
gando na leveza murcha de estômagos
vazios o peso da fome de um prolonga
do jejum.
Quem tem semente e onde semear, vol
ta a plantar. Nem todos têm semente.
Muitos não têm terra para plantar. O
boi vai tomando cada vez mais o lugar
do homem 'e o capim ocupa o terreno
mais apropriado para cereais e legumes.
A chuva melhora, mas não resolve a
situação. Pode até se for muita, causar
outra calamidade como aconteceu no
ano passado.
"Estamos demais acostumados à miséria
dos outros. A ver pedintes pelas ruas,
a encontrar pessoas dormindo nas cal
çadas, debaixo das marquíses. Incomo
da, mas, não comove. Informações co
mo as que tivemos há pouco, de cerca
de 100 mil flagelados da. seca provocam
um certo mal-estar na opinião pública,
leva governos a distribuir alimentos e a
abrir frentes de trabalho, mas, nada de
concreto se conseguiu até hoje no sen
tido de resolver satisfatoriamente o pro
blema. Outra estiagem prolongada ou
outro inverno pesado trarão a repetição
das mesmas cenas ocorridas nas inun
dações de 1974 e na seca deste ano.
"Se não podemos ainda eliminar a fo
me crônica que persegue a maioria dos
brasileiros, poderíamos, pelo menos, ';a
mar medidas que impedissem o agrava
mento do mal como está acontecendo
agora.
A policia impediu o assalto a feiras, o
governo distribuiu alimentos, as prefei
turas abriram frentes de trabalho, mas
a fome continua."

"Precisamos eliminar a fome. Como?"
"A história sagrada nos conta o que fez
:José do Egito para prevenir os males de
uma grave seca que se prenunciava:
voltou inteiramente para a agricultura,
mandou plantar, fez construir grandes
armazéns e guardou toda a colheita que
pôde. Vindo o tempo de penúría. ale
teve bastante alimento para fornecer
aos egípcios para vender aos vizinhos."
"Precisamos de uma política voltada
para a agríeultura: plantar não o ca
pim, mas o que mata a fome. Precisa
mos de uma política que dê prioridade
absoluta aos projetos agrícolas e não
aos pecuários ou aos industriais a não
ser quando se tratar da industrializa
ção dos produtos alimentícios da região.
Se quisermos acabar com a fome no
Nordeste, as melhores terras e os maio
res recursos devem ser para as lavou
ras de subsistência, para as pequenas
empresas agrícolas de tipo familiar, pa
ra a oenpação dos braços ociosos por
falta de trabalho ou pela oferta de sa-
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Iárlos muito baixos. Cabe a todos nós
lutar por essa transformação, especial
mente os sindicatos dos trabalhadores
na agricultura dpveriam empenhar-se
nisso. Os sindicatos precisam fazer pe
lo homem do campo mais do que prepa
rar papéis para aposentadoria dos ve
lhos e fornecer guias para tratamento
de saúde ou provídencíar transporte pa
ra enfermos. Os sindicatos precisam
mostrar com exemplos concretos qual é
a verdadeira situação do camponês. Os
sindicatos têm de deixar sobretudo de
Ser uma organização a serviço de velhos
que buscam um conforto para o fim da
vida para se tornarem um instrumento
de união dos camponeses e de promo
ção de seus legitimas interesses."
"E a Igreja? Qual poderia e deveria ser
a sua participação real nesta luta con
tra a fome? A arquidiocese ainda é pro
prietária de algumas terras das quais
não aufere absolutamente nenhum lu
cro. Teriamos meios de banir pelo me
nos das terras da Igreja se as fizésse
mos produzir em termos economica
mente razoáveis. Isto significaria 
além do excelente trabalho de .educa
cão de base que a equipe de promoção
humana vem realizando - garantir
trabalho remunerado aos trabalhado
res durante o ano todo e assegurar
uma safra de gêneros alímenticíos a
serem armazenados para as necessida
des com uns e para não sermos apanha
dos desprevenidos numa possível cala
midade. Estamos conscientes de que o
número de pessoas atingidas direta
mente seria muito pequeno, mas uma
experiência mesmo modesta neste cam
po, se for vitoriosa, poderá abrir pers
pectivas de maior alcance. Aqui teria
que entrar necessariamente o trabalho
voluntário e idealista de técnicos e ani
madores de comunidades."
"Apelamos, portanto, para as pessoas
de boa vontade, portadoras de conheci
mentos técnicos ou de prática adminis
trativa. As terras da diocese destinam
se ao bem do povo. Ajudem-nos a trans
formá-las em armas de combate à fo
me." ,
"Neste ano santo da reconciliação em
que somos todos exortados a repartir o
pão, empenhemo-nos seriamente em re
primir os avanços do exército da fome
e façamos o que de nós depender para
que seja garantído a cada pessoa e a
cada ramílía, o pão de cada dia, con
forme a vontade expressa de Deus, nos
so Pai."

O SR. NEWTON BARREIRA ..::. (Pronun
cia o seguinte díscursn.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, como conseqüência da ínsofis
mável ressonância que alcançou, em todo o
Território Nacional, o pronunciamento do
eminente Senador Jarbas Passarinho, feito,
em 3 de abril de 1975, no Senado Federal,
sobre o tema "Atuação das Nossas Forças
Armadas em Defesa de Nossas Instituições",
inúmeros jornalistas se manifestaram, co-

o mentando a oportuna fala daquele brilhan
te e erudito Parlamentar.

Entre eles, Sr. Presidente, tenho o prazer
de destacar o artigo de autoria do ilustre
jornalista Eurico Serzedello Machado, pu
blicado na "Gazeta de Notícias", do Rio de
Janeiro, em 18 de abril próximo passado, o
qual passo a ler, a fim de que fique .in~eri

do nos Anais desta Casa, por constttuír-se
em documento de grande objetividade, co
rajoso e de íneonteste veracidade:

"PASSARINHO E
AS FORÇAS ARMADAS"

Ouvi empolgado e comovido, o soberbo
discurso do meu conterrâneo, Senador
Jarbas Passarinho, mostrando ao po-

vo brasileiro a atuação das nossas For
cas Armadas em defesa de nossas ins
tituições. O representante do meu que
rido Pará nasceu líder e tem sido líder
a sua vida inteira. Palavra fácil e bem
colocada, com fabulosa agilidade men
tal, nunca se deixou envolver pelos que
contradizem, levando sobre todos nítt
da vantagem dialética, aliada a uma
sólida cultura. Fez bem o honrado par
lamentar, pois pouca gente sabe real
mente o que os nossos militares têm
realizado pela integridade de nossa Pá
tria. O mais interessante é que o povo
a eles recorre quando a Nação corre pe
rigo imediato. Mas, restabelecido o res
peito às Leis, logo se esquece do bene
ficio recebido, criticando os que lhe de
ram paz e progresso. Tem sido assim
em toda a nossa História, bastando um
olhar pelo passado para que vejamos
como são puros os que nos deram e dão
segurança e índependêncía. Falo com
toda convicção por sempre haver convi
vido com os nossos militares. Desde
criança vivi ao lado deles e sempre te
nho merecido magníftcas lições. A co
mecar .. com Berzedello Corrêa, de quem
lembro belos e imortais ensinamentos.
Foi tudo neste País e morreu à altura
de sua dignidade sem manchas em sua
gloriosa vida.

Andei ao lado de outros como Mena
Barreto com os da família de Benja
mim Constante, com Eurico Dutra; com
Zenóbio da Costa, com Lyra Tavares,
com Antônio Nancy, com Canrobert,
com Décio Escobar e com muitos outros
que ainda hoje ornam de brilho o nosso
Exército, imortal sempre. Tenho bem à
frente de meus olhos o discurso de Jar
bas Passarinho. É peça que deveria fi
gurar em todas as escolas, como página
de educação cívica eterna.

O Brasil, antes de 1964, vivia em clima
de insegurança, à beira de um precipí
cio. Apelaram para os nossos soldados e
eles prontamente acorreram ao chama
mento patriótico, dando-nos, com a sua
bravura o clima de trabalho tranqüilo
que hoje desfrutamos. Valorizaram o
homem, respeitando-lhe' o direito de
pessoa humana. Bom é que jamais nos
esqueçamos desse serviço. Pregarmos o
contrário é obra de pura subversão, com
reais perigos para a nossa segurança in
terna e externa. Devemos sempre sus
peitar dos que fazem a apologia dos que
ignoram a intangibilidade da criatura,
como ser criado à imagem de Deus. Ne
gar o que fizeram pelo Brasil as suas
Forças Armadas é obra impatriótica e
sem nenhum conteúdo de brasilidade.
Corno civil, sou, sem interesse pessoal,
permanente defensor dos nossos mili
tares, sentinelas atentas, em defesa de
nosso presente e de nosso futuro."

O SR. FRANCISCO AMARAL - (Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é com profundo pesar, Sr. Pre
sidente, que venho hoje à tribuna para re
gistrar o falecimento, em Campinas. em dia
da semana finda, de um' eminente homem
público, que prestou ao Pais relevantes ser:
viços e que respondia pelo nome de Jose
Teixeira Penteado.

O saudoso extinto pertencia a uma tradi
cional família paulista. Seu pai, Dr. Heitor
Penteado, foi Vice-Presidente, como então
se dizia, do Estado de São Paulo, cargo em
que se houve com grande dignidade num
desses momentos criticas pelos quais pas
sou a nossa Pât.rãa neste último meio sé
culo.

Bacharel em Direito pela famosa Facul
dade do Largo São Francisco, José Teixeira
Penteado exerceu diversos cargos públicos

e, afinal, com a criação da JustiÇia do Tra
balho, foi nomeado Presidente da Segunda
Junta de Conciliação e Julgamento, da Ca
pital paulista, que se instalou a 1.0 de maio
de 1941.

Magistrado íntegro, compenetrado da mis
são que recebera quando investido no Jui
zado do Trabalho, o Dr. Penteado, oriundo
de uma família conservadora ao extremo,
destacou-se como um dos pioneiros na apli
cação do "novum jus" em nosso País.

Modesto - tímido mesmo, por que negá
lo? - José Teixeira Penteado impôs-se co
mo juiz à admiração de seus jurisdiciona
dos, de seus companheiros de magistratura
e do Poder Executivo, ascendendo, por seus
méritos, à segunda instância da Justiça do
Trabalho, como Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho, da 2." Região.

Apegado à tradição, o ilustre jurista se
manalmente deixava a Capital paulista,
carregado de processos, dirigindo-se à Pl"O
priedade agrícola que a família possuía em
Campinas, onde numa casa simples mas
confortável, autêntico museu e relicário de
coisas do passado, se inspirava na elabora
ção de sentenças e acórdãos, que se consti
tuíam em autênticas jóias da literatura j~

rídíca brasileira.
Não foi sem dificuldade que seus pares

conseguiram vencer sua modéstia e elegê-lo
Presidente do 'I'ribunal Regional do Traba
lho, da 2.11 Regíão, onde, a par da atuação
juridica propriamente dita, pôs à prova sua
capacidade administrativa, agindo com
imensa sabedoria, bondade' e espírito de jus
tiça, a todos conquistando por sua correta
atuação. Nesse cargo, e depois na Vice-Pre
sidência foi dos que mais batalhou pela
criação 'de novas Juntas de Conciliação e
Julgamento, no Estado de São Paulo, e o
que é mais importante, pela instalação con
digna da Justiça do Trabalho.

Aposentado há pouco tempo, José Teixei
ra Penteado voltou-se exclusivamente para
o seio da família, fiel às suas tradições.

Infelizmente, Sr. Presidente, não me foi
possível comparecer aos funerais do ilustre
conterrâneo, que tanto me honrava com sua
amizade. Preso às atividades parlamentares,
só tive conhecimento do infausto aconteci
mento quando o saudoso homem público
baixava à sepultura. Sei que Campinas to
da, mais que isso, pessoas de todo o Estado
acorreram à cidade qUE: tanto amava, para
acompanhá-lo à sua última morada. No ato
do sepultamento, o atual Vice-Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho, da 2." Re
gião, Dr. ~berto Mário Rodrigues Martins,
incumbiu-se de proferir em nome da ma
gistratura trabalhista da região, e do Tri
bunal a que serviu com tanto carinho e
amor, palavras de saudade e de reconheci:
mento pelos relevantes servíçcs-prestados a
Justiça, ao Estado, ao povo e ao PaIS.

Registrando o acontecimento, consigno
aqui o pesar do povo paulista pela perda
do exemplar cidadão; transmito daqui o
meu voto de pesar a seus familiares e à
Justica do Trabalho de São Paulo, e for
mulo- votos de que seu exemplo frutifique,
para que seu espírito esteja sempre pre
sente' na consciência da nova geração dos
Magistrados do Trabalho, e da magistratura
em geral do Estado de São Paulo.

O SR. PEDRO LUCENA - (Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para transmitir apelo rece
bido de agricultores do Rio Grande do Nor
te, tanto pessoalmente, como através de
correspondência.

A desapropriação de terras que se vem
fazendo no Rio Grande do Norte, ora com
a finalidade de se redistribuir ora de se fa
zer irrigação, tem causado sérios prejuízos
aos agricultores do meu Estado, príncipal-
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mente das regioes de Seridó e Touros. O
que vemos é ° INCRA e o DNOCS desapro
priarem as terras sem um planejamento e
sem a avaliação, necessária, das proprieda
des, principalmente das de pequeno porte.
A distribuição de terras de grandes latifún
dios ainda se justifica, mas, no caso de
pequenas propriedades, destinadas à ma
nutenção do agricultor e sua família, é um
absurdo. ~uando o INCRA e o DNOCS fa
zem a desapropriação, pagam muitas ve
zes a décima parte do seu valor.

Como exemplo, cito o caso de um pobre
agricultor de Cruzeta, que sustentava sua
família com um pequeno sítio. O DNOCS
desapropriou suas terras e pagou-lhe a in
significante importância de Cr$ 1.200,00, que
não deu sequer para pagar a primeira con
sulta médica que seu filho teve de fazer
em conseqüência de acidente que sofrera.
Esse agricultor, que sustentava sua família
com seu pequeno sítio, está hoje pedindo es
molas nas ruas de seu município. O mesmo
vem ocorrendo nas regiões de Seridó e Tou
ros, com outros proprietários de pequenas
glebas de terras.

Aqui deixo, pois, Sr. Presidente, um apelo
ao Diretor do DNOCS e ao Presidente do
INCRA, para que reexamínem o assunto e
mandem pagar àqueles pobres homens o
preço justo da propriedade. Não queremos
absurdos, mas apenas que paguem o preço
justo, porque não é possível indenizar-se por
Cr$ 1.200,00 uma propriedade no Rio Gran
de do Norte.

O SR. NEY LOPES - (Pronuncia o se
guinte díseurso.) Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, o Governo revolucionário, através de
providências saneadoras e oportunas, vem
fortalecendo o sindicalismo, permitindo
maior vitalidade na representação dos que
trabalham e, igualmente, dos que dirigem.

Um dos aspectos mais expressivos da po
lítica sindical revolucionária refere-se ao
Programa de Distribuicáo de Bolsas de Es
tudo. Para 1975 está >prevista a distribui
çâo de mais de 400 mil bolsas de estudo
abrindo, assim, perspectivas ao ensino d~
milhares de brasileiros, anteriormente mar
ginalizados por carência econômica.

Recentemente, fui informado pelo Verea
dor LUIZ Gonzaga de Araújo 1.0 Secretário
da Câmara Municipal de Alt~ do Rodrigues
no Estado do Rio Grande do Norte, que as
bolsas de estudo liberadas pelo Ministério
do Trabalho estão beneficiando apenas os
filhos de sócios do Sindicato de Trabalha
dores Rurais. Entendo que os filhos de hu
mildes trabalhadores da agricultura mere
cem essa proteção para poderem assegu
rar um futuro mais feliz e colaborarem pa
ra o engrandecimento nacional. Todavia,
sei que o pequeno proprietário rural, sobre
tudo no Nordeste, enfrenta necessidades
violentas, nascidas da escassez de recursos
e da falta de comércio para os produtos que
colhe. Por outro lado, destaco o funciona
mento dos Sindicatos Rurais, integrados de
pequenos proprietários, os quais recolhem
2% de sua -orodução, tendo, em conseqüên
cia, direito a benefícios como o da bolsa
de estudo.

Diante do fato exposto, formulo apelo ao
eminente Ministro Arnaldo Príeto cuja
atuação no Ministério do Trabalho c~racte
ríza-se pela operosídade e espírito público,
no sentido de que o PEBE (Programa Espe
cial de Bolsas de Estudo) atinja também os
filhos dos sócios dos Sindicatos Rurais, le
vando sua assistência aos trabalhadores e
pequenos proprietários rurais. Pelo conhe
cimento pessoal que tenho com o Ministro
Arnaldo Prieto, acredito que a reivindicação
ora formulada haverá de receber guarida,
constituindo colaboração para o aperfei
çoamento do mecanismo sindical brasileiro
tão bem coordenado pelo Ministério do Tra
balho.
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O SR. ANTôNIO l\'IORAIS - (Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, recebi, recentemente, cópia de
uma carta ao Exmo, Sr. General Ernesto
Geisel, digno e honrado Presidente da Re
pública, remetida por um humilde cam
ponês, que nasceu, conseguiu sobreviver 
e a sobrevivência, Sr. Presidente, naquelas
par.agens, é quase um milagre de obstinação
e de tenacidade do homem - e vive, lá, nos
sertões adustos do Jaguarlbe,

Na singeleza de suas expressões, trata-se,
Sr. Presidente, de documento patético. Sep
tuagenário, o Sr. Lourival Moreira de Souza,
autor da carta a que me refiro, fora benefi
ciado com o amparo previdenciário instituí
do pela Lei n.? 6.179, de 1974, amparo que
o povo nordestino, usando o "saber de expe
riência feito", denomina simplesmente de
"aposentadoria dos velhos".

Mas, m<11 o Sr. Lourival Moreira começou
a perceber a renda mensal que julgara fosse
vitalícia, o órgão administrativo encarre
gado do assunto corta-lhe o recebimento
dos parcos mil réis que .Jhe mitigavam a
fome e a miséria. Por que essa atitude brus
ca e injustificável? Porque - pasmem os
Srs, Deputados - a administração recebeu
denúncia anônima na qual se apresentava
o beneficiado como um próspero industrial.
E, sem averiguar a veracidade do fato, lou
vando-se exclusivamente na ignomínia do
anonimato, cancela-se uma prestação legal
mente devida!

Não traria o fato à maj estade deste Ple
nário, se se tratasse de um episódio isolado.
Infelizmente, Sr. Presidente, o aconteci
mento não é inédito. Ao contrário, repete-se
com inquietante freqüência, às vezes com
resultados dolorosos, como ocorreu com o
Sr. Francisco de João Raimundo, da cidade
de Pereíro, no Ceará, que faleceu de ataque
cardíaco ao ser informado que lhe cance
laram a pensão.

Não somente fatores de ordem particular
provocam distorções na execução do pro
grama previdenciário a que aludo. O mais
grave, Sr. Presidente, é o que vem ocorrendo
por inspiração política.

Desde outubro de 1974, quando chegou ao
Congresso Nacional mensagem propondo o
amparo aos anciãos, cabos eleitorais da
ARENA, no Ceará, tentam tirar indevidas
vantagens de natureza partidária. Apresen
tando o benefício da lei como se fora dá
diva pessoal dos detentores do Poder, afir
mam, num mercadejar impudico de cons
ciências, que somente os eleitores do Gover
no farão jus a prestação previdenciária,

Os eleitores do MDB, os que defendem o
restabelecimento pleno do Estado de di
reito, os que ousam reafirmar, sem medo e
sem ódio, a intangibilidade da pessoa hu
mana, como titular de direitos inalienáveis,
os que sofrem, na consciência, as ameacas
às suas liberdades fundamentais, os que
sentem, no corpo, os efeitos de um modelo
de desenvolvimento, falso nos seus pressu
postos e nas suas conseqüências, porque
orientado para favorecer minorias já pri
vilegiadas, os eleitores do MDB, Sr. Presi
dente, no dizer leviano de propagandistas
da ARENA cearense, estariam excluídos dos
favores da lei, exclusivamente porque são
eleitores da Oposição.

A ARENA não compreendeu, apesar de
sintomáticos e reveladores, os resultados
das eleições de novembro último; não per
cebeu que processos primários como estes
são repelidos e condenados pela consciência
e maturidade políticas do povo brasileiro.

Além dos ponderáveis motivos de ordem
geral, tenho uma razão particular, uma ra
zão personalíssima para tratar do assunto
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neste Plenário ilustre. Sabem os meus co
legas da Câmara que sou homem pobre,
nascido em família humilde, sem brasões
nem tradições. Elegi-me Deputado Federal,
para surpresa de muitos, sem colégios elei
torais, sem clientelas políticas, sem apoio
de grupos econômicos; elegi-me Deputado
Federal, Sr. Presidente, exclusivamente pelo
voto livre e consciente do povo de minha
terra principalmente da brava juventude
do Ceará e dos meus colegas de magistério.
Pois bem, Srs. Deputados, meu pai, serta
nejo de Pereiro, sertanejo pobre do Ceará,
tendo atendido aos requisitos da lei, e, con
fesso-o com orgulho, um dos milhares de
brasileiros beneficiados pelo amparo em boa
hora instituído pelo Governo Federal.

E esta é mais uma razão que me leva a
apelar encarecidamente às autoridades
competentes da administração federal para
que corrijam as distorções administrativas
e evitem os subalternos interesses partidá
rios na aplicação de um programa de na
tureza social, que começa a fazer justiça
à grande parcela da população brasileira,
que vivia economicamente marginalizada.

O SR. CLAUDINO SALES - (Pronuncia
o seguinte díseurso.) Sr. Presidente, dos
dias 21 a 24 de maio em curso reunir-se-á,
em Curitiba, a XXII Convenção Nacional
dos Lions Clubes do Brasil, como se faz nos
últimos 21 anos, subseqüentemente.

Ali estarão, em números redondos e se
gundo os indicadores de uso da Instituição,
tais como freqüência em idênticos eventos,
pedidos de inscrição e densidade leonistíca
nas regiões Suleste e Sul do Brasil, cerca
de 6 000 participantes, impulsionados pelo
desejo de confraternização e de aperfeiçoa
mento das práticas do serviço desinteres
sado, com seus temas, seu idealismo, suas
alegrias, sem pedir ao poder público mais
que encargos e dando-lhe uma assessoria
imensa, nem sempre compreendida e muito
menos utilizada.

Para que se tenha uma idéia do evento,
basta que se anunciem seus temas de inte
resse comunitário, como civismo, Abuso de
Drogas, Relações Públicas, Assistência a
Velhos, Menores e Cegos e Turismo, que ali
serão debatidos e analisados.

O Leoriísmo no Brasil é um poderoso mo
vimento que mobíhza o maior contingente
que aqui se dedica ao serviço comunitário,
possuindo mais de 1.200 clubes com número
superior a 35.000 associados, geraimente
expoentes em suas profissões, atividades e
serviços.

São homens que, com seus próprios re
cursos e com os mobilizados dos centros
onde atuam, cuidam de problemas tais co
mo educação, saúde pública, profissionali
zação, civismo, nacionalidade, assistência a
cegos, velhos 'e menores carentes, melhor
relacionamento entre os povos do mundo,
compreensão e aproximação entre os Iamí
liares dos seus associados, debatendo estes
e outros assuntos em suas assembléias, fa
zendo dele objeto de campanhas institu
eíonalízadas, convocando autoridades para
examiná-los e dando-lhes o apoio de sua
força de trabalho, de suas idéias e de seus
recursos.

Tão expressiva e tão bem organizada ins
tituição, que tem uma estrutura adminis
trativa moderna e dinâmica, cujo grande
órgão dirigente no Brasil - o Conselho Na
cional de Governadores - reúne-se três
vezes, anualmente, em locais diferentes,
contando com divisões administrativas
atuantes, nas Governadorias de Distritos,
chegando a todos os rincões pátrios, poderia
ser melhor aproveitada pelo poder público
na realização de missões de tndíscutivel in
teresse nacional. É certo que algumas vezes



2502 Terça-feira 13 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1975

isto tem ocorrido, não em termos nacionais
nem seguidamente. Para o Leonismo, o sig
nificado maior desta ação comum seria o da
sua imagem junto às suas áreas de atuação,
visando, à sombra de seu respaldo, a uma
ampliação de sua base de trabalho, para
melhor servir a essas áreas. Não lhe inte
ressaria outro efeito, pois, embora respei
tosa com os Governos, pelo merecimento
intrínseco do princípio de autoridade, não
aceita ligações que estabeleçam dependên
cia ou apoiamento político-eleitoral.

Na presente conjuntura, o Leonismo bra
sileiro desfruta de singular prestígio inter
nacional, por ser o Brasil o País do segu:ndo
Vice-Presidente internacional da Organiza
ção, que é o professor universitário e indus
trial de São Paulo, Dr . .roão Fernando So
bral, lider empresarial de destaque, figura
respeitada e conhecida, humanista de visão
universal, grande conhecedor do Brasil e
do mundo atualizado nos problemas dos
nossos dias, desembaraçado e comedido,
que, em 1977, ascenderá à Presidência in
ternacional - primeira vez que um brasi
leiro alcança esta posição e a terceira que
ela será ocupada por um sul-americano.

o Leonismo, sob a presidência de João
Fernando Sobral, deverá registrar L 500.000
sócios no mundo, já que no momento 0.1
canca 1.100.000 filiados distribuídos em 150
países e regiões geográficas, unidos por uma
doutrina comum - da solidariedade e pres
tação de serviços, com uma universalização
de praxes, princípios e objetivos só conse
guidos por organizações místicas ou religio
sas.

Na condição de Presidente Internacional,
Sobral visitará todos os países ou a grande
maioria deles onde o Movimento funciona
e será recebido por Presidentes, Chefes de
Estado e personalidades de relevo no ce
nário internacional. Cidadão prestante do
mundo, falará do Brasil, de sua gente, de
seu progresso, de suas lutas e dificuldades.

Nas reuniões oficiais do Lions de que
estiver participando, será saudado com o
toque do Hino Nacional Brasileiro, da mes
ma maneira como em idênticos momentos
será hasteado o Pavilhão Nacional, enquan
to as condecorações e medalhas leonísticas
que distribuirá entre os companheiros de
organizações e personalidades estranhas
aos seus quadros conterão signos nacio
nais. O escudo de lapela durante seu man
dato terá a configuração do mapa do Brasil.
Em suma, de maneiras diversas e intensas,
seu mandato promoverá o Brasil no mundo.

Para se ter uma idéia do potencial do
Lions no plano nacional, é suficiente que
se diga que, há dois anos, quando da eleição
de Sobral para a 3.'" Vice-Presidência inter
nacional ocorrida na Convenção Internacio
nal de Miami, levamos àquela cidade 2.500
brasileiros, que, com M cores nacionais, com
bandeiras, com a língua portuguesa, deram
lhe intenso colorido brasileiro, constituin
do-se na maior representação de país es
trangeiro - excluído o anfitrião.

Assim, é oportuno e, sobretudo útil, que
nosso Governo atente para o aproveitamen
to que poderá resultar da missão Sobral, em
favor do Brasil, no exterior.

Sabemos que em alguns países existe uma
verdadeira central de informações montada
para denegrir a imagem do nosso País, mis
tificando a opinião pública, procurando
incompatibilizá-la com o Governo e povo
brasileiros. O Prof, SObral poderá ser um
homem da órbita privada a receber missão
oficiosa destinada a combater este ou ou
tros atentados ao País, ou para outras mis
sões, tais como contatos particulares com
áreas que possam interessar ao Brasil. esta
belecendo intercâmbio cultural, técnico,

educativo, secundando a ação governamen
tal, complementando-a em entendimentos
diretos com pessoas e instituições, sem o
formalismo intrínseco dos representantes
oficiais, que têm seu ritual obrigatório e
próprio, e com possibilidade de, talvez, pelo
informalismo, tornar mais suave a tarefa.

Aceitando o Governo essa ajuda comple
mentar, de integração, ela estará ao seu
dispor, através do trabalho de João Fernan
do Sobral, sem despesa de espécie alguma.
Basta a aceitação e a determinação do tra
balho .a ser feito, o estabelecimento de diá
logo que limite ou balise a sua execução e
uniformidade, visando a que a linguagem
do líder universal do serviço comunitário,
ao pronunciar-se no exterior sobre o Brasil,
seja a do Governo.

Ao finalizar, Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade de, às vésperas do maior con
clave brasileiro de entidade não religiosa,
que é a Convenção Nacional dos Líons Clu
bes, saudar essa notável instituição que
tantos e tão assínalados serviços tem pres
tado ao Brasil, na pessoa do Dr. Carlos
Maurício Torres, atual Presidente Nacional,
bem como seus 25 governadores distritais
e o Diretor-Geral da Convenção de Curi
tiba, Dr. André Fatuch, na convicção de
que, ali, como alhures, lutar-se-á pela ele
vação do nível de relacionamento entre
pessoas, famílias e nações, aperfeiçoando-se
o atendimento comunitário, o comedimento
de atitudes, a moderação dos conceitos, a
generosidade no reconhecimento e na pro
elamacão de virtudes e méritos, a elevação
do desempenho profissional e a lealdade à
Pátria - nossos objetivos permanentes.

O SR. LUiS HENRIQUE - (Pronuncia o
seguinte díseurso.) Sr. Presidente, srs.
Deputados, em sessão de 25 de abril último
ocupamos a tribuna desta CMa para cri
ticar a forma como vem sendo imposta a
opção aos tuneíonáríos de empresas públi
cas, sociedades de economia mista e fun
dações federais. Naquela oportunidade,
lembramos que a opção deve caracterizar-se
por uma escolha livre e não por algo que
se faça sob pressão ou sob temores.

Disse, além do mais, que os funcionários
atingidos pela medida estão sem saber que
fazer, tal a Inexístêneía de um expediente
que a administracão federal deveria distri
buir a cada um deles, demonstrando, clara
e honestamente, as vantagens e as desvan
tagens de ambos os regimes: o de funcio
nário público e o de empregado. Concluímos
por solicitar ao Governo Federal que pror
rogasse o prazo para essa opção, talo pleno
estado deatonia, tensão, nervosismo e te
mor que se apoderou dos funcionários atin
gidos, principalmente os valorosos ferroviá
rios e empregados dos Correios e Telégrafos.

Felizmente nosso apelo foi parcialmente
atendido, pois o Governo Federal acaba de
prorrogar o prazo de opção, que terminaria
no dia 16 do corrente, por mais sessenta
dias.

Mas isso não é o bastante. Além de pror
rogar ~ prazo de opção, o Governo, no nosso
entender, deveria elaborar um manual de
instruções e esclarecimentos sobre como o
funcionário poderia ou não manifestar li
vremente a escolha por um ou por outro
regime laboral: o Estatuto ou a Consoli
dação.

Mas, pela volumosa correspondência que
temos recebido e pelas informações que nos
têm chegado às mãos, não parece ser pro
pósito da administração estatal o de per
mitir uma livre, espontânea e consciente
escolha, mas, sim; o de fazer com que todos
os seus funcionários de sociedades de eco
nomia mista, empresas públicas e funda
ções federais passem a ser regidos pelo

regime da Consolidação das Leis do Tra
balho.

O ato, que deveria ser plenamente livre,
qual seja, o do funcionário decidir entre
permanecer no regime atual, estatutário, ou
optar pelo regime proposto, consolidado, é,
na verdade, apresentado aos servidores co
mo uma obrigação.

Aqueles que não optarem, restam pers
pectivas negras ou nebulosas; além de não
permanecerem no mesmo serviço, setor ou
órgão, há a tênue esperança de sua in
clusão no Plano de Classificação de Cargos,
em meio ao temor de remoções, perda de
gratificações e direitos, com graves reper
cussões no seu já minguado ganho salarial.

Clara está a intenção da administração
federal em remeter todos os seus funcio
nários dos setores mencionados para a
CLT, como se observa, por exemplo, na
resolução da Rede Ferroviária Federal, to
mada em diretoria, no dia 14 de abril últi
mo, documento no qual se diz que a opção
provocará a contratação do funcionário
pelo regime trabalhista do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço (ítem 4).

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o
ingresso no regime do FGTS depende de
uma outra opção, que a lei quer seja livre;
espontãnea e consciente. No entanto, a Re
de, não só pretendendo impor a opção do
funcionário para transformá-lo em empre
gado, pretende ainda obrigar uma segunda
opção, para o regime do FGTS, retirando,
duplamente, a garantia da estabilidade ou
torgada àqueles que já tiverem dez anos
de serviço.

O Governo, ao estabelecer a opção, não
pode extravasar os limites desse instituto
jurídico. Opção com desequllíhríos não é
opção. Com mais vantagens para um regi
me não é opção. Opção exige o pressuposto
{Ia igualdade de sítuacões entre um e outro
regime. "

A comparação entre ambos os regimes
claramente definida, objetivamente demar~
cada, sinceramente demonstrada, é um di
reito que têm os funcionários. E é justa
mente isso que se quer. Que o Governo
f~ça uma verdadeira cartilha da opção, a
rím de que os runeíonártos, certos do passo
que desejem dar, escolham livremente seu
destino funcional.

Essa é a expectativa dos ferroviários dos
postalístas, dos telegrafistas de todos os
funcionários das fundações' federais, das
empresas públicas e das>sociedades de eco
nomia mista sob controle da União!

O SR. ADHEMAR SANTILO _ (Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presiden
te, Sr~. peputados, ao afirmar que o uso de
hormôníos nos rebanhss bovinos, para a
sua engorda, provoca cancer e que o pro- .
duto é vendido nas casas de artigos vete
rinários, sem controle e receita o médico
veterinário Doane Camargo sant'Anna, da
Assessoria de Veterinária da Federação da
Agricultura do Estado de Goiás e Distrito
Federal, fez uma grave denúncia que deve
ser imediata e severamente investigada
pelos Ministérios da Agricultura e da
Saúde.

Em sua denúncia, recentemente feita
em Goiânia, o Sr. Doane Camargo cita
nominalmente o uso indiscriminado de
Etilbestrol, que está proibido em vista de
convênio comercial para a venda .de car
nes à Itália.

Diz ele que nos Estados Unidos seu uso
é controlado por técnicos de Medicina Ve
terinária. Teoricamente, no Brasil, o uso
não deve ocorrer sem consulta, e assim
mesmo só nos casas terapêuticos.
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Afirma ainda o Sr. Doane Camargo que
o uso do hormônio causa o câncer. Para
tanto, exemplifica com o que vinha. ocor
rendo nos Estados Unidos até início de
1973, onde os Invernístas e pecuaristas
usavam o Etilbestrol até 48 horas antes
do abate, para evitarem o aparecimento
de resíduos na carne e vísceras. "No en
tanto - esclarece o veterinário - recen
temente, com a radioatividade, foi de
tectado resíduo do hormônio na carne
com fórmula química estrutural seme
lhante ao Benzentraceno e Oolantreno,
que são hidrocarbonetos cancerígenos'',

Denunciou, ainda, que' grandes somas
estão sendo gastas para adquirir o pro
duto, em prejuízo da aquisição de mine
rais necessários ao gado bovino. Encerrou,
afirmando que até mesmo as reses pró
ximas a parir estão sendo tratadas com
o hormônio, para que não venham a ficar
magras após o parto.

Em sua denúncia, o 81'. Doane Camargo
relatou o que estaria ocorrendo em Goiás,
local onde vem pesquisando. Embora não
tenha feito denúncia em sentido geral e
mesmo porque os pecuaristas e invernistas
não sabem os perigos em que estão ex
pondo a população, torna-se necessário
que o Governo Federal tome providências
urgentes e eficazes, a fim de evitar que
o hormônio para engorda do gado bovino
seja usado em larga escala e sem qual
quer controle, até que se constate oficial
mente se ele provoca ou não o câncer.

Fazemos .um apelo aos Ministérios da
Agricultura e da Saúde para que exerçam
severa fiscalização na comercialização e
aplicação de hormônios, bem como para
que preparem e façam uma ampla cam
panba de esclarecimento aos pecuaristas e
invernistas, alertando-os sobre o perigo
que é apresentado ao povo pelo uso indis
criminado dos mesmos.

Sem intuito alarmista, mas apenas dan
do crédito às palavras de um especialista
da Medicina Veterinária, faço este apelo,
esperando que mereça por parte do Exe
cutivo Federal a atenção que merece.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTôNIO ANNIBELLI - (Pro

nuncia o seguinte diseursn.) Sr. Presiden
te e Srs. Deputados, o problema do algo
dão no meu Estado, o Paraná, vem cau
sando grande desespero em sua população,
em vírtude dos baixos preços que estão
sendo ofertados. Aliás, tive conhecimento
de que lavradores e agricultores chegaram
a atos extremos. inclusive dando fim à
própria vida, como causa do seu deses
pero.

O jornal O Globo, edição de 4-5-75, pá
gina 25, traz afirmativas do Sr. Wilson
Baggio, Presidente do Sindicato Rural de
Cornélío Procópio, sob o título - "Paraná
reclama apoio à produção do algodão" -,
assím

"Com o desestímulo que toma conta
dos agricultores, em face da frustra
ção da atual safra algodoeira. motiva
da pela falta de comercialização, o al
godão poderá desaparecer paulatina
mente de algumas regiões do Paraná e
8ão Paulo. Esta é a opinião ele Wilson
Baggío, Presidente do Sindicato Rural
de Cornélio Procópio. Ele acaba de en
tregar mais um memorial ao Governo,
em que solicita medidas normalizado
ras, visando a sanar as dificuldades das
cooperativas e dos maquinistas-com
pradores, impossibilitados de adquirir
a safra que está sendo colhida.
Muitos lavradores abandonaram a co
lheita do algodão em várias regiões do

Paraná, por considerarem desinteres
sante o preço que vem sendo pago, en
tre 30 e 34 cruzeiros por arroba, com
todas as despesas por conta do pro
dutor.
Argumentam que o custo de produção
pode ser calculado, por baixo, em Cr$
6.500,00 por alqueire, o que representa
mais de 30,50 centavos por arrobo., sen
do maior o custo de produção do que
o preço do mercado.
Novas Medidas: Além do financiamen
to do passivo das máquinas e coope
rativas, cujo índice de liquidez foi de
fasado em face da falência de 5 gran
des indústrias de óleo que operavam
na comercialização da cotonicultura,
ano passado, outras medidas governa
mentais devem ser tomadas para evi
tar o abandono total das lavouras al
godoeiras.
Entre elas, Wilson Baggio cita flexibi
lidade de crédito aos maquinistas, a fim
de que possam adquirir a atual produ
ção; financiamento para aquisição de
matéria-prima pela indústria têxtil;
estímulos ao produtor a nível de maior
prazo das promissórias rurais; refinan
ciamento de máquinas e cooperativas
para que comprem remanescentes de
safras anteriores; abertura de linha
especial de crédito para refinanciar
saldos devedores com operações de fi
nanciamento e custeio.
Baixo Rendimento: - Embora a qua
lidade do algodão possa ser considera
da excelente, segundo os maquinistas,
a produtividade desta safra foi consi
derada bem inferior à do ano passado
pelos próprios técnicos do Governo.
Este baixo rendimento é atribuído, em
grande parte, ao pouco cuidado que os
agricultores dispensaram durante o de
senvolvimento vegetativo do algodo
eiro.
Além disso. os preços dos insumos não
encorajaram o lavrador a adquirir
quantidades necessárias.
O algodão ainda está sofrendo os re
flexos da recessão mundial que suce
deu a uma desvalorização da moeda em
determinados países. Como conseqüên
cia, segundo Bagglo, os países se pre
ocuparam em fazer a substituição da
moeda ]YDr matéria-prima.
Formaram-se então grandes estoques
de algodão nos grandes países consu
midores e houve uma saturação de
mercado."

Flnalmerrte, Sr. Presidente e 81'S. Depu
tados, pedimos providências urgentes aos
órgâos do Governo Federal para que. com
suas medidas, acabem com o desassossego
dos nDSSOS agricultores, assegurando-lhes
tranqüilidade para desenvolverem o seu
trabalho.

O SR. GENERVINO FONSECA - (pro
nuncia o seguinte díseurso.) Sr. Presidente,
81'S. Deputados, em novembro de 1973, um
companheiro de meu partido fez ao chefe
do Posto da Receita Federal em Catalão,
Goiás, uma denúncia aeríssíma sobre a
majoração absurda dos produtos agrícola
pastoris, quando da sua eomerclaltzacâo
pelos produtores goianos, porquanto os va
lores constantes nas pautas do Governo
goiano, naquela época, não eram os custos
reais das mercadorias negociadas pelos re
feridos produtores.

Passaram-se os tempos e o Governo vol
ta com os mesmos propósitos.

Sr. Presidente, nobres Deputados, outro
não é o meu desejo senão levar ao conhe-

cimento de todos fato gravissnno que, a
perdurar, certamente continuará dificul
tando a ação do Governo na contenção da
alta do custo de vida, prejudlcando toda
a classe consumidora, além de facilitar 
por que não dizer? - oficializar e legali
zar a sonegação de impostos federais.

Vejamos, como exemplo: em cidades do
sul do Estado de Goiás, como Catalão, Cam
po Alegre de Goiás e outras, um saco de
arroz em casca, que é vendido hoje pelo
produtor, no máximo por Cr$ 120,00 (cen
to e vinte cruzeiros) pelo Boletim n,o 4/75,
da Secretaria da Fazenda - (Departamen
to de Arrecadação). tem o seu valor pau
tado pelo Governo Estadual para pagamen
to do ICM no valor de Cr$ 170,00 (cento e
setenta cruzeiros), ou seja um acréscimo
de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) por saco.

Aqui temos a nota fiscal do produtor, TI.o
589.633, do Sr. Wilson Mendes dos Santos,
datada de 25 do mês passado, e que o Es
tado lhe exigiu extrair a nota para paga
mento do rCM a Cr$ 130,00 o saco de ar
roz, vendido a Cd 111,00, o que foi feito
sob protesto. No dia 9 do corrente. o mes
mo produtor foi notificado que teria de
extrair a nota na base de ors 170.00 (nota
do produtor n.? 589.649) arroz vendido
também a Cr$ 111.00. Aqui estão os do
cumentos como prova de minha denúncia.

Assim sendo, os valores constantes nas
pautas do Governo do Estado não são equi
valentes ao valor exato das mercadorias.
Esse fato somente traz prejuízos aos con
sumidores, confusão para os contribuintes,
além de dificultar a acão do Governo no
combate à inflacão. .

Entendemos com isto que. quando a' ....
SUNAB procura verificar os estoques e pre
cos nos atacadistas, ela já encontra um
preço fictício devidamente alterado.

Os comerciantes e industriais já. de an
temão. gozam de vantagens nas suas con
tas de lucros e perdas. contabilizando a
matéria-prima a um preco ou custo maior
do que aquele realmente pago. mas oficia
lizado pelo Governo do Estado.

Os produtores, por sua vez. também vão
declarar haver recebido quantias superio
res às que realmente receberam.

Quando vemos as nossas autoridades
maiores anunciarem o combate à inflacáo,
assistimos a uma Unidade da Federacão
alterar auase 50% os valores das mercado
rias pará o recebimento do rCM. em uma
tentativa de aumentar sua receita a qual
quer preço, prejudicando aquele que deve
ria ter melhor apoio - o produtor.

Sr. Presidente, 81'S. Deputados, o nosso
lavrador, como sempre sofrido pela falta
de sorte, está cada vez mais empobrecido,
pois é aqnele "que planta e nem sempre
colhe, na maioria das vezes prejudicado
pelas intempéries das estações e pelas pra
gas; e quando consegue colher, o avilta
mento dos preços de sua produção o leva
a grandes prejuízos, e a produção. ao sair
de suas mãos, passa para os intermediários,
que ganham milhões às suas custas.

Como se não bastasse tudo isto, é ele ain
da sofrido na busca de recursos para o
custeio de suas lavouras, enfrentando filas
quilométricas nos Bancos. espoliado pelos
juros escorchantes cobrados pelos estabele
cimentos de créditos oficiais e particulares,
que hoje só pensam em lucros. menos na
produção a preços módicos e compensadores,
juros que os Deputados têm tentado baixar,
sem, entretanto. obter êxito.

Necessário se torna que os nossos gover
nantes voltem os olbos para o nosso pro
dutor, pois, caso contrário, esta Nação não
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muito longe terá de importar gêneros de
primeira necessidade, como aconteceu re
centemente com o arroz e outros produtos.

O nosso homem do campo vive margina
lizado, esperando pelas providências de
amparo que o Governo, com os seus planos
de impacto, vive a lhes prometer. Não sabe
rá o Governo que os sustentáculos deste
País são os que produzem para matar a
fome de milhões de brasileiros?

A situação dos rízicultores no Sul do meu
Estado é de desespero, pois que nesta safra
não colherão sequer 20% do volume da
colheita esperada, dada a escassez da chuva
nos períodos certos.

Oitenta por cento, como já disse, não
colherão arroz nem para o consumo de suas
rvronríedades. com prejuízo total do que foi
ãnvestído, razão da necessidade da regula
mentaçao urgente do PROAGRO para fun
cionar em todo País ainda este ano, pois
com ele o lavrador se sentirá amparado e
terá a certeza de que, na adversidade, quan
do ocorrer má colheita, não terá de vender
bens patrimoniais para pagar os bancos
financiadores.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabedor da
verdadeira situação em que vive o nosso
agricultor, pois também sou um deles, con
vivendo naquele meio desde a minha meni
nice, posso afirmar, sem medo de cometer
injustiça e erros, que no nosso Brasil é o
agricultor, o lavrador, o homem mais sofrido
e abandonado. O que é lamentável, pois é
e'e que, com o seu trabalho de sol a sol e as
mãos calejadas, produz riquezas para esta
Nação.

Quero, desta tribuna, alertar as nossas
autoridades que é o nosso lavrador uma das
mais importantes figuras deste País, pois
é com o seu trabalho e com o que produz, é
com parte dos recursos das rendas oriundas
de impostos de seus produtos que se man
tém a máquina administrativa e burocrática
da Nação.

Que o Governo se volte para esta classe,
pois, caso contrário, ela perecerá.

Lamento que a minha primeira referên
eia nesta Casa ao Governo que se instaiou
recentemente no meu Estado tenha sido
para denunciar uma medida governamental
contra o povo, permitindo que produtores e
consumidores sejam explorados pelo pró
prio Governo.

Entretanto, posso afirmar, neste instante,
que não somos radicais e intransigentes,
haj a vista o episódio da revogação do artigo
140 da Constituição do meu Estado, supri
mindo a imoral aposentadoria dos ex-go
vernadores, anomalia esta que o MDB. há
vários anos, vinha lutando para corrigir.

Enviamos parabéns ao Sr. Governador
Irapuan da Costa Júnior e aplaudimos
S. Ex." pela sua mensagem à Assembléia
Legislativa do Estado, propondo a revoga
ção do referido artigo, aprovada por unani
midade por aquela Casa.

O SR. GABRIEL HERlHES - (Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente, desejo,
inicialmente, congratular-me com a presi
lc1ência da República por haver enviado
propostas de emendas que voltam a dar aos
munícípíos aquilo que injustamente um dia
lhes foi tirado por sugestão do Ministro
lDelfim Netto, um grande Ministro, sem
dúvida, mas que, no particular, adotou
medida extremamente prejudicial aos mu
nicípios e Estados.

Quero também, Sr. Presidente. solicitar
à Presidência da República e ao atual Mi
nistro da Fazenda, Mário Henrique Simon
sen, que, com a mesma coragem, reestudem

o rCM, para que não continuem os Prefeitos
e os Governadores, de chapéu na mão, à
porta do Palácío do Planalto e do Ministério
da Fazenda a pedir recursos.

Por outro lado, comunico a V. Ex.a, Sr.
Presidente, que, quando da presença, em
Brasília, dos Prefeitos do Pará e Goiás, tive
oportunidade de levar os Prefeitos do meu
Estado ao Srs. Ministro do Interior e da
Agricultura, e expor a S. Ex. a s a situação de
calamidade, de dificuldade e de pobreza dos
seus munícípíos. Credenciado pelos Prefei
tos do Pará, das regiões Bragantína, Sal
gado e Guamá, expus dados e estatístíeas,
mostrando que em pequena área de 20.000
km- do Estado do Pará vivem 1.500.000
pessoas, e que essa região ficou fora dos
planos do POLAMAZÕNIA. Demonstrei que
a região, por excelência agropecuária, mais
populosa que todo os restantes 1.200.000
km2 do Pará e, ainda, com maior população
que os Estados do Amazonas, Acre e Terri
tórios, está por demais desassistida.

A compreensão dos Ministros foi imedia
ta, a ponto de assumirem o compromisso de
uma visita, quando se reunirão com os Pre
feitos da região. E mais, prometeram chegar
ao Pará nos próximos 30 dias, levando ins
truções de apoio dos órgãos dos Ministérios
da SUDAM, do BASA, e um projeto espe
cial para a área, acentuadamente para os
campos do Município de Bragança. Este
um dos méritos da vinda dos Prefeitos do
Pará a Brasília - encontro organizado pelo
jornalista Luiz Solano.

Resta-nos esperar volte-se o Sr. Ministro
da Fazenda para a necessidade de reformu
lar a atual e prejudicial redistribuição dos
recursos do ICM.

A propósito, passo a ler o meu comentário
de domingo. dia 11 do corrente, publicado
no jornal A Províneía do Pará:

"Convite aos Ministros"

Contamos. no decorrer da semana, que
foi por demais agitada no Congresso,
com a votação dos proj etos do divórcio,
da aposentadoria com 25 e 30 anos,
reuniões da CPI das multinacíonaís 
outros de real importância, com a pre
sença de um grupo de cerca de 30 Pre
feitos do Pará. Aos Prefeitos oferecemos
toda assistência, e andamos certo. Des
tacamos, como mérito da visita dos ges
tores municipais, as audiências que so
Iícítármos aos Ministros.
Na oportunidade do encontro com os
titulares das Pastas do Interior e Agri
cultura, lançamos um convite oportuno.
Tudo ocorreu depois que, em nome dos
Prefeitos de Guamá, Salgado e Bragan
tina, falamos das dificuldades que a
gente da área enfrenta e deliberamos
convidar os Ministros para uma visita à
região. Já havíamos, é verdade, perce
bido o real interesse do Ministro Rangel
Reis. Justificamos o apelo, esclarecendo
tratar-se da região mais povoada da
Amazônia, que, embora servida de ro
dovias, tinha seu povo - os lavradores,
os pequenos criadores, os que vivem do
mar e da pescaria - desajudado, ca
rente, assim, de apoio.

O convite foi aceito. Teve a compreen
são do eficiente Ministro do Interior,
que logo detalhou como atuaria, mos
trando que já vinha estudando a pe
quena e tão povoada área. Seguiu-se a
visita ao jovem Ministro da Agricultura,
Sr. Alysson Paulinelli, que acolheu o
convite e aceitou, também, acompanhar
seu colega na viagem dos próximos 30
dias ao Pará. Detalhou o Ministro que
percvcrrería a região, levando a disposi
ção de determinar medidas para ativar

o apoio dos órgãos do seu Ministério à
gente da lavoura, aos que vivem. da
pesca, De outra parte, o titular do Mi
nistério do Interior adiantou qU6'~
região Bragantina teria um "Plano Es
pecial", com a participação mais eretí
va do Banco da Amazônia e da SUDAM.
Fixou o encontro na cidade de Bra
gança, convocando os Prefeitos para um
debate de aprimoramento do projeto
em elaboração, e tudo, concluiu, é para
ação imediata.

Ficamos todos gratos pela feliz deli
beração dos Ministros. Foram atitudes
compreensivas. resultantes de convite
oportuno." '

O SR. NOSSER DE ALMEIDA - (Pronun
cia o seguinte discurso.) 81'. Presidente. 81'S.
Deputados, o Ministério das Oomunicações
deu ciência, através da imprensa, da insta
lação de cerca de 90 mil terminais telefô
nicos na Amazônia.

A iniciativa do ilustre Ministro Euclides
Quandt de Oliveira produziu, evidentemen
te, uma repercussão afirmativa, tanto que
essa providência vem assegurar plena esta
bilidade no esquema de comunicações Inter
nas do País, consolidando a integração
continental, cabendo considerar, sobretudo,
o aspecto positivo da segurança nacional: .

Com o desdobramento ativo da progra
mação brasileira de interligação doméstica
- que se iniciou na gestão do ex-Ministro
Hygino Conrsetti - o Ministro Euclides
Quandt de Oliveira vem agindo com louvá
vel operostdarte no setor.

Região que se definia apenas como um
fabuloso vácuo geográfico, a vasta planicie
do Rio-Mar estava praticamente isolada das
faixas atuantes da civilização brasileira, o
que importava no involuntário alheiamento
da Amazônia diante de áreas desenvolvidas
do Pais.

Houve, assim, um longo confinamento
social da Bacia Amazônica. Qualquer es
forço, tendente a reerguer a nossa Híléia,
anulava-se pela inexistência dos veículos
de contato com a própria Nação, dentro da
qual se situa a Amazônia, como expressão
territorial maior.

A ação do Ministério das Comunicações
ressalta-se, destarte, como empenho patrió
tico, no sentido de transformar estes arqui
pélagos demográficos em continente único,
indiscutivelmente essencial à preservação
da comunhão territorial e espiritual da
Pátria.

A .Amazônia, dado esse alto senso de ci
vismo, acolhe o plano administrativo da
Pasta das Comunícacôes como manifestacão
inequívoca de apoio à estabilidade e à segu-
rança da vida brasileira. '

O SR. PARSIFAL BARROSO - (Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Raymundo Pimentel Gomes nasceu a 1.0 de
julho de 1900 em Sobral, Ceará. às mar
gens do rio Acaraú, onde freqüentou a es
cola primária. Cursou o Liceu do Ceará em
Fortaleza. Formou-se engenheiro-agrônomo
em 1922, na Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz", em Píracicaba, Estado
de São Paulo.

Em 1923, já estava em Sobral, trabalhan
do, por conta própria, plantando algodão,
e explorando uma vacaria. Foi nomeado
inspetor do algodão, cargo estadual. Depois
foi administrador da Fazenda de Sementés
Três Lagoas, uma dependência da Secre
taria da Agricultura do Ceará, em Sobral.
Na época foi professor do Seminário e do
Colégio da Assunção.

Em janeiro de 1931, transferiu-se para
Tatuí, em São Paulo, onde foi professor
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catedrático de Ciências Fisicas e Naturais
no- Ginásio Estadual da cidade.

Em 1933, aceitando um convite do Gover
no da Paraíba, organizou o Departamento
'da' Produção do Estado. Em menos de qua
tro 'anos, através de grande campanha pu
blicitária, de campos experimentais, da dis
tríbuíçâo de sementes selecionadas com po
der de germinação garantido, passou a pro
dução de algodão de 28 mil toneladas para
mais de 40 mil. Entre outras culturas, esti
mulou o plantio de slsal e de batatinha.
Drenou o vale do Gramame e do Mumbaba.
Em 1937 foi nomeado Diretor da Escola de
Agronomia do Nordeste, sediada em Areia,
Paraíba. Além de Diretor, foi, na mesma
Escola, concomitantemente, professor de
Agricultura Geral e de Química Agrícola.
Em face de seu desempenho, a Escola de
Agronomia do Nordeste foi reconhecida pe
lo Governo Federal. Em 1941 foi nomeado
DIretor do Departamento de Assistência ao
Cooperativismo, em João Pessoa.

Em fins de 1941, tendo aceito convíte
do governo acreano, organízou o Departa
mento da Produção do Território do Acre,
sendo o seu primeiro diretor. Instalou em
J'l..io Branco um aviário modelo, que povoou
com aves de boas raças recebidas de Reci
,fe e do Rio Iniciou a criação científica de
porcos, tendo recebído do Recife as matri
zes Duroc-J'ersey, Montou um engenho de
Cana. Criou uma colônia agrícola nos su
búrbíos de Rio Branco. Fomentou a cria
.çâo de porcos e aves domésticas, a rneca
.nízaeão da lavoura, a produção do leite, o
.combate à saúva etc. Organizou a primeira
exposíçâo agrícola realizada na Amazônia.
F')mentou o plantio de coqueiros da praia
01 da Bahia. tendo mandado buscar as se
'mentes em Marajó. Concomitantemente, ad
ministrou os trabalhos experimentais sobre
a cultura da seringueira, que instalara por
conta do Instituto Agronômico do Norte.
Tomou parte no esforço de guerra, diri
gindo, em Rio Branco. os trabalhos da ....
SPVEA. Colocou milhares de operários nos

.seríngaís. Administrou o Seringal Empre
sa. pertencente ao governo acreano e fun
dou a Cooperativa dos Seringalistas do Acre,
com sede em Rio Branco. Verificando que
o Banco do Brasil não podia financiar efi
cientemente os seringalistas, após ouvi-los
em diversas reuniões, fez o relatório de que
resultou a rundacão do Banco de Crédito
da Amazônia. Comprou muares no Ceará
e no norte da Argentina, levando-os para
o Acre. Destinavam-se aos seringais onde
eram necessários para o transporte de bor
racha e gêneros alimentícios.

No começo de 1955, saía do Acre e foi pa
ra a Paraíba. Iniciou a organização de uma
escola prática de agricultura em João Pes
soa, por conta da Secretaria da Agrtcultura,

.No segundo semestre do mesmo ano, acei-
tou o convite do Ministro Apolônio Sales
para a dirigir o Serviço de Economia Ru
ral do Ministério da Agricultura, Poste
riormente foi nomeado Diretor do Serviço
Florestal, cargo que exerceu durante cinco

.anos, Nesse cargo, criou as inspetorias flo
restais com sede nos Estados, para descen
tralizar e dar maior erícíêncía ao Serviço.
Criou a primeira floresta nacional do Bra

'sH a Ararípe-Apodí, e instalou o Horto Flo
-restal com os Estados e os muníeípíos. Mul
'tiplicou os trabalhos de reflorestamento.
Estimulou o plantio da carnaubeira. Criou
o Parque Nacional de Paulo Afonso.

Mas Pimentel Gomes foi, sobretudo,
, grande patriota e grande otimista. Desejava,
ardentemente, que o Brasil se tornasse d
ec e desenvolvido. Assim, lançou-se com
fervor em várias campanhas, todas cons
trutivas. Defendeu a habitabilidade dos tró
picos, criticando Pierre Gourou com suas
idéias estapafúrdias sobre a impossibilidade
de implantar-se, nos trópicos, uma grande

nação civilizada. Fomentou o plantio de
Oliveira no Sul e nos planaltos mineiros, o
da algarobeira, que estudara no Peru, nas
terras semi-áridas do nordeste. Divulgou
processos de lavoura seca etc. Por seu tra
balho de divulgação agrícola foi condeco
rado com a Medalha do Mérito Agrícola, da
Sociedade Rural Brasileira, do Rio de Ja
neiro.

Muito cedo, começou a escrever. Foi, as
sim, diretor, redator ou colaborador de mui
tos jornais e revista. Destaquemos: Correio
da Manhã, Diário de Notícias, Ceres, Brasil

.Agrícola, O Jornal, Leitura, O Mundo Agrá-
no e a Revista Agrária, do Rio de Janeiro;
o Diário de Pernambuco do Recife; a Gazeta
de Noticias e o O Povo, de Fortaleza; o Jor
nal da Bahia, de Salvador; a Paraiba
Agrícola e A União, de João Pessoa; a Re
vista dos Criadores, Chácaras e Quintais
e o Dígesto Econômico, e a Folha da Ma
nhã, de São Paulo; O Acre, de Rio Branco;
o Jornal do Povo, de Porto Alegre; A Or
dem e Falena, de Sobral; a Gazeta de Pi
racicaba; Agros, de Lisboa, de Portugal; A
Província de Angola, de Luanda, Angola.

Sendo agrônomo, publicou uma série de
lrvros sobre a agricultura brasileira, tais
como: Contribuição para a Solução do Pro
blema Agrícola do Nordeste do Brasil (tese
ao Primeiro Congresso Brasileiro de Agro
nomia, aprovada), Como Agricultar as Ter
ras Nordestinas, a Lavoura Seca. A Tama
reira, o Coqueiro da Praia, A Algarobeira,
Adubos e Adubações, A Olivicultura no
Brasil, Forragens Fartas na Seca, Adube
seu Sitio, Irrigue seu Sitio, Enrique
ça com um Coqueiral, águas no Nordeste,
Fruticultura Brasileira, A Soja. Ultimamen
te era Coordenador da Biblioteca Rural. co
leção de livros agrícolas editados pela Li
vraria Nobel S.A., de São Paulo.

Estudioso dos problemas econômicos do
Braail, escreveu dois livros sobre nossas pos
sibilidades no mundo: "Por que Não Somos
Uma Grande Potência? e "O Brasil Entre
as Cinco Maiores Potências do Fim do Sé
culo: Estados Unidos, Rússia, China, Brasil
e índia".

Literato, escreveu, na mocidade, uma sé
rie de contos e. na década de 50, o romance
histórico "A Conquista do Acre".

Convidado com outros jornalistas, em
1960, para visitar a China, onde esteve um
mês, escreveu "China - Uma Nova Civi
Iízacão".

.ramais cansou seu interesse de pesquisa
dor.

Geógrafo, escreveu a "Geografia Dinâmi
ca do Ceará".

Seu último livro "A Soja", foi lançado em
janeíro, com seu estado de saúde já precá
ríc. Trabalhava, então. nos seguintes li
vros: "0 Brasil na América Latina". a "A
Habitabilidade dos Trópicos", "A Estranha
VIda das Aranhas" e "Corografia Dinâmica
da Paraiba".

Ano passado foi eleito Agrônomo Padrão
da Paraíba e Cidadão Paraibano, como jus
to prêmio do seu entranhado amor à pro
blemática nordestina. Pimentel Gomes foi
ainda presidente do Conselho Nacional das
Expedições Artísticas e Científicas, mem
bro do Conselho Florestal, do Conselho de
Proteção aos índios, da Sociedade Brasilei
ra de Geografia, da Associação Paraibana
de Imprensa, da Associação Brasileira ie
Imprensa, do Instituto Paraibano de Geo
grafia e História, do Forum Paulista de
Fruticultura.

Tendo deixado quatro filhos vivos - um
agrônomo, um engenheiro. uma Iarmacêutí
ca e um médico - e doze netos, Pimentel
Gomes faleceu no dia 2 de maio do cor
rente ano, às duas horas da tarde, em sua

casa, após quase três meses de permanência
no leito, sob os cuidados da esposa, D. Síl
via, e dos seus filhos.

Justo é, portanto, que se honre a memó
ria de quem, como Pimentel Gomes, elevou
alto o nome do Ceará, pela probidade cien
tífica dos seus trabalhos, pelo idealismo pu
ro de suas campanhas em favor do desen
volvimento da economia nordestina, e pelo
acentuado amor com que se houve no de
sempenho das inúmeras e relevantes fun
ções públicas. elevando sempre o conceito
da agronomia, dentro e fora do Brasil, de
modo a se constituir um padrão de honra
e glória para a vocação agronômica no
Brasil, e a classe profissional que enalte
cida ficou com o exemplo de sua vida. vero
modelo de cientista prático, digno de ser
imitado pelos seus colegas e pósteros,

O SR. ANTôNIO CARLOS - (Pronuncia
o seguinte díseurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em 29 de abril, véspera da via
gem que empreendemos a Mato Grosso,
afirmamos, desta tribuna. que manteríamos
entendimentos com políticos, representan
tes de classes produtoras, imprensa, estu
dantes e o próprio povo do sul do Estado,
para sabermos como a gente mato-gros
sense. daquela região encara a redivisão
territorial.

Com alegria, posso afirmar que o sul de
Mato Grosso aguarda ansioso a divisão.
Existem divergêncías, sim, mas quanto às
teses dívtsíonístas; uns querendo dois ou
três novos estados e territórios, outros ape
nas a separação em duas novas unidades
e várias outras concepções que confirmam,
sobretudo, a necessidade de se efetivar uma
meta estabelecida como prioritária no II
PND.

Contudo. Sr. Presidente e Srs. Deputados,
não posso negar que o ânimo de todos foi
abalado recentemente quando o Governa
dor do Estado na televisão. em tape apre
sentado nas emissoras de Cuiabá. Corum
bá e Campo Grande numa expressão ca
racterística de professor primário de zona
rural. de dedo em riste diante das câme
ras, agrediu a população mato-grossense em
seus brios disse não admitir, em seu Go
verno. debates sobre a' questão e dando,
qual um provinciano. o assunto por en
cerrado.

Ora. o Sr. Governador do Estado. com tal
tomada de posicão atinge a própria Consti
tuicão da República, que em seu artigo 153,
parágrafo 2.°. diz:

"Ninguém será obrigado a fazer ou dei
xar de fazer alguma coisa senão' em
virtude de Lei."

E, no parágrafo 8.°:
"É livre a manifestacão de pensamen-
to, ... " ..

Sabemos que o comando da ARENA pe
diu aos Governadores - e entre eles o do
meu Estado - que realizassem governos
politicos. Ou o Sr. Garcia Neto não enten
deu ou não sabe o que é politica. O Gover
ne polítíeo pedido foi de unificação da pró
pria ARENA e entre esta e o povo. Em Mato
Grosso dá-se o contrário. A ex-UDN ressur
gm no atual Governo com força total. O ex
PE,D não tem sido poupado e seus antigos
filiados engrossam os listões de afastamento
dos vários escalões, enquanto os ex-udenís
tas retornam a lugares de onde saíram,
muitas vezes. por força de processo judi
cial.

A ARENA, principalmente no sul do Esta
do, pela preferência aos udenistas. e entre
esses os do norte e, agora. pela posição an
tídtvísíonlsta do Governador, está à beira
de insustentável crise. ótimo para o MDB.
Pior para o Estado. Pior para o povo. Urge
uma providência do Comando da Revolu-
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ção em meu Estado. Os governos passado e
atual precisam de atenções por parte do
Governo central. 'I'erihc certeza de que, não
sendo usados dois pesos e duas medidas,
tanto o Sr. José Fragelli como o Sr. Garcia
Neto serão responsabilizados por suas ir
responsabilidades.

O SR. FERNANDO MAGALHAES - (Pro
nuncia o seguinte díseurso.) Sr. Presidente,
Srs. Deputados, todo o Brasil tem conheci
mento da grave e lamentável situação cria
da por uma tndústría química que, em me
nos de 1 ano de funcionamento, contaminou
as águas da Baía de Todos os Santos.

Na verdade, veio a público o resultado dos
estudos que uma entidade governamental, o
CEPED, fizera a pedido de uma das Se
cretarias do Governo, com o obejtivo de de
terminar o teor de contamínacâo da Baia
de Todos os Santos, relatório este que, pelos
seus dados realmente alarmantes, gerou de
pronto o amplo noticiário da imprensa e a
preocupação da população da Capital de
meu Estado.

O episódio, Sr. Presidente, que já se vem
desenrolando crítacament.e há várias sema
nas, apresenta no momento desdobramen
tos comprometedores que, a longo prazo,
não só nos afetarão fatalmente, como, no
mínímo, deporão quanto à nossa íncúría e
total incapacidade de planejamento; tudo
isso, é bom que afirmemos, em nome de
um suposto progresso em que interesses in
confessos exploram nossa inocência e nos
sa boa fé.

De fato, Sr. Presidente, já antes deste ca
so, se havia constatado presença de alto
teor de mercúrio nas águas da Baia de To
dos os Santos, sem que fossem tomadas me
dírias concretas para controlá-la, até que o
problema assumiu a gravidade de agora.
quando já se terão tornado irreversiveis os
processos de contaminação da população ri
beira, população esta, por sinal, de baixo
poder econômico e que, de há muito, busca
nos mariscos das proximidades da indústria
poluente não só um meio de vida, mas, di
retamente, sua própria subsistência.

Não estou apto, Sr. Presidente, a criticar
as providências que as autoridades esta
belecidas e afetas ao caso tenham tomado
para resolver tão cruciante problema. Toda
via, pelas notícias veiculadas pela impren
sa, e, inclusive, segundo o próprio Capitão
dos Portos da Bahia, Comandante Rogério
Capanema, só a paralisação das ativida
des da CQR, Companhia Quimica do Re
côncavo, para mudança de seu processo de
produção, seria medida capaz de impedir
o lançamento do mercúrio, mas, segundo
ainda aquela mesma autoridade, isso acar
retaria muito prejuízos.

Ao que tudo indica, Sr. Presidente, como
os prejuízos atuais já eanusados pelo mer
cúrio são, no entender da CQR e. pelo que
se pode inferir, também no entender das
autoridades, menores ou menos importantes
do que os prejuízos que a paralisação da in
dústria causaria, no caso, exclusivamente
econômicos e ao seu grupo, foi concedido
um prazo de 14 meses para que a poluen
te modifique sua técnica de processamen
to e deixe de lançar mercúrio às águas do
mar.

Até acho, Sr. Presidente, que, excluído o
estranho comportamento da CQR, temos
a louvar o esforço das autoridades que, em
bora tibiamente, conseguiram que a CQR,
em junho de 1976, quando for talvez um
pouco tarde, deixe de poluir a Baia de To
dos os Santos.

Enquanto isso, Sr. Presidente, segundo os
jornais, os órgãos do Governo pretendem
realizar constantes análises das águas da
área para constatar a redução ou não dos
índices de concentração do mercúrio expe-

lido pela fábrica, atitude que desafia nos
sa capacidade de compreensão já que, se
gundo declaração de um porta-voz da em
presa, nos primeiros momentos do episódio,
feita a 'Um matutino de Salvador "mesmo
que se concretize a presença de mercúrio,
nada se pode fazer a curto prazo".

Já me alongo, todavia, Sr. Presidente, em
detetar incongruências e contradições,
quando, na verdade, para mostrar a gravi
dade da situação bastaria que apresentas
sem fatos concretos e condenadores, que
estão a exigir das autoridades imediatas
providências que tranquíüzem a população
que, hoje, tem receio de recorrer ao pesca
do como item de alimentação, alarmada que
está - e com razão - para que não se re
pita o que sucedeu na Baia de Minamata,
no Japão.

Por outro lado, os médicos da Saúde Pú
blica passaram a reconhecer quadros clí
nicos antes simplesmente confundidos como
hepatite, tifo e paratifo.

A verdade, SI'. Presidente, é que, já que
a poluição COm mercúrio, segundo a CQR
e as autoridades, não vai parar antes de
1976, se é que vai, torna-se necessário que
estas mesmas autoridades informem à po
pulação quanto à segurança da qualidade
do pescado posto à venda e dos indicado
res que permítam a ídentíücação clínica
dos sintomas causados pela contaminação.

Deixamos, pois, aqui nosso apelo ao Sr. Mi
nistro da Saúde, ao Secretário de Saúde Pu
blica de meu Estado e às demais autorida
des afetas, para que tomem as necessárias
medidas de proteção e informação à alar
mada população de Salvador.

O SR. FERNANDO COELHO - (Pronun
eia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, no momento em que o Gover
ne reitera o seu propósito de promover a
reforma judiciária e o Supremo Tribunal
Federal, consoante notíeía a imprensa ul
tima os estudos preliminares para a elabo
ração do Projeto a ser oportunamente sub
metido à aprecvíação do Congresso Nacio
nal, faz-se oportuno salientar, mais uma
vez, a necessidade de descentralizar os ser
viços afetos à competência do Tribunal Fe
deral de Recursos, com a criação, nos Es
tados de Pernambuco e de' São Paulo, das
Cortes de Justiça previstas no art. 121 § LO,
da Carta de 1969.

Já a Constituição de 1946 dispunha que
a lei poderia errar, em diferentes regiões do
Pais, outros Tribunais de Recursos, median
te proposta do próprio Tribunal e aprova
ção do Supremo Tribunal Federal (art. 105).
A Constituicão de 1967. como acentua Pon
tes de Miranda (Comentários à Constituição
de 1967 com a Emenda n.v 1, de 1969; vol,
IV; pág, 195), foi mais simples na solução
da pluralidade dos Tribunais federais regio
nais, indicando de logo as respectivas sedes,

Mantida essa orientação pela Carta de
1969, em decorrência dos estudos então pro
cedidos e que indicaram a sua conveniência
- por força da distribuição territorial ori
ginária dos feitos encaminhados àquela al
ta Corte de Justica e consoante razões idên
ticas que ensejaram, no passado, quando da
implantação dos cursos jurídicos no Brasil,
a criação das Faculdades de Direito de Olin
da e de São Paulo - cumpre dar execução
à norma constitucional, concretizando na
oportunidade da reforma ampla que se pre
tende realizar, a criação e o funcionamen
to dos dois novos Tribunais Federais de Re
cursos.

É dever prímacíal do Estado a prestação
dos serviços de Justiça, para composição dos
litígios e solução dos conflitos submetidos à
sua apreciação. Se essa prestação não é
acessível a todos os membros da comunida
de e não é efetuada com a necessária ra-

pidez, resta afetada e em risco a própria
paz social, que lhe cumpre preservar.

Justiça tar~ia é denegação de justiça, se
gundo o ensinamento registrado desde a
antiguidade. Daí a necessidade imperiosa
de o Estado prover o Poder Judiciário de
meios e instrumentos que assegurem - de
maneira mais rápida e sem ônus que os tor
nem privilégio dos ricos - servícos de Jus
tiça eficientes e de custo acessíveis a to
dos.

O cOngestionamento dos serviços forenses
- constatado por todos quantos pleitearam
a prestação jurisdicional do Estado e que
remonta, cada vez mais agravado aos tem
dos da Colônia - não encontrou efetiva so
lução nas medidas adotadas pelos Governos
que, até agora, se têm precupado com o pro
blema.

A recente vigência do novo Código de Pro
cesso Civil, que obje.tivava, principalmente,
assegurar maior rapídez na tramitacão dos
processos, não ofereceu resultados satisfa
tórios, contribuindo até mesmo, em alguns
casos, para a procrastínacão no andamen
to ~os feitos, como à época da discussão do
Projeto, entre outros, teve oportunidade de
alertar, em conferência pronunciada no Ins
tituto dos Advogados de Pernambuco, o emi
nente Professor Torquato de Castro. Ainda
quando a lei processual não apresentasse as
faj~as. e deficiênci!'s apontadas pelos es
pecíalistas na materia - decorrentes so
bretud?, do condenável açodamento' com
que fOl elaborada - não atingiria, isola
damente, o fim a que se propunha em vir
t1!-d,~ ~a inexistência de prévia reforma ju
diciáría.

,M:;tlltida !l ~tua~ distribuição de compe
têncía do~ orgaos Judicantes - desde os de
primerra. mst~ncla, da Justiça Federal, até
o Supremo 'I'rfburral Federal - jamais tere
~o~, . J;1~ País, funcionamento dos serviços
Iudícíáríos com a rapidez indispensável.

O esforço, a abnegação, a capacidade de
trabalho e o elevado espírito público da
gran.de maioria dos nossos juizes tanto fe
de::alS c0I!l0 ,estaduais! não poderão suplan
tar, por SI SO, o desafio do excessivo núme
ro de processos submetidos à sua decisão
em de.corrê.n~~a da centralização existent~
e da :nsufIcrenc~a generalizada dos meios
que sao po~tos a sua disposição, Daí por
que, p~ra o êxito .da reforma, não podem ser
esquecidos também, ao lado dos órgãos ju
dleantas, os servrços administrativos auxilia
res da Justiça, mantidos até agora, pratica
mente. no mesmo estágio em que foram im
plantados.

Em boa hora resolveu o atual Governo
empreender~ a reforma judiciária - para
cuja execuçao certamente há de contribuir
com sabedoria, o Supremo Tribunal Federal'
a cuja frente se encontra um magistrad";
com a índíscutível experiência do Ministro
?.iaci Falcão. Que não pode prescindir,
Igualmente, das sugestões que terão a ofe
recer aquelas instituições mais de perto li
~adfls,a? problem~, como os demais órgãos
[udíciártos tederaís, os Tribunais de Jus
tiça dos Estados, as Associações dos Magis
trados e do Minist~rio Público, a Ordem dos
Advogados, o Instltuto dos Advogados as
congregações das. Faculdades de Direito e
as entidades representativas dos serventuá
rios da Justiça.

Esperamos que a implantação da reforma,
para que possa atingir todos os seus supe
riores objetivos, coincida com o restabeleci
mento da legalidade democrática, em sua
plenitude pressuposto indispensável,
também, ao funcionamento soberano do Ju
diciário como Poder independente.

Esperamos que, com a reforma, sejam in
tegralmente devolvidas, aos nossos Juizes,
as garantias da vitaliciedade, da mamoviní-
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lidade e da irredutibilidade dos vencimen
tos, asseguradas pela nossa tradição consti
tucional e, no momento, ainda sob as res
trições do AI-5 - inconciliáveis com a in
dependência de que deve gozar a Magistra
tura.

Esperamos que, aos Juízes de todo o Pais,
seja proporcionada remuneração condizen
te com as responsabilidades em que se
acham investidos e com a própria dignida
de de sua função - se e onde necessário,
mediante complementação através de re
cursos federais. Essa complementação é JUS
tificada, inclusive, pela competência atri
buida aos juizes estaduais em matéria elei
toral, ~ trabalhista e outra~, ::.~~~~e~Lldidas

I~;; êi5rera da Justiça da União.

Esperamos que a reforma racionalize os
serviços judiciários, corrigindo as distorções
e disparidades que se verificam, hoje, sobre
tudo nos Estados, entre o Poder Judiciário
e os demais Poderes.

Nessa ordem de idéias, para que se efe
tive a prestação de serviços judiciários ao
nivel das crescentes exigências do desen
volvimento do País, esperamos, ao lado das
demais medidas tendentes ao mesmo fim,
sejam afinal criados os Tribunais Federais
'de Recursos em Pernambuco e São Paulo,
nos termos previstos expressamente pela
Constituição de 1967 e reiterados pelo art.
121, § 1.0 , da Carta Constitucional em vigor.

O SR. RAFAEL FARACO - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Brs,
Deputados, apelo ao Sr. Presidente do Con
selho Nacional do Petróleo no sentido de
que determine a revisão dos critérios das
atuais estruturas de preços, para permitir
aos proprietários de postos de gasolina con
dições de sobrevivência, eis que a sua atual
margem de lucros não lhes permite supor
tar todos os encargos sociais e trabalhistas,
notadamente com o aumento de 40% au
torizado pelo Sr. Ministro.

O SR. VICENTE VUOLO - (Pronuncia o
seguinte dísenrsc .) Sr. Presidente. Srs.
Deputados, venho congratular-me com a
casa e a Nação pela excepcional vitória
obtida pelo atleta brasileiro, de pesos mé
dios ligeiros, Miguel de Oliveira, em dificil
competição esportiva realizada em Mônaco.

Agora, campeão mundial neste gênero,
Miguel de Oliveira vem ampliar, de forma
marcante, o nosso prestígio externo. Suces
sos dessa ordem, por certo decorrem de ir
reversíveis fatores de estabilidade psicoló
gica, existente no País, cabendo ressaltar a
dedicação e o carinho com que o Governo
federal - particularmente o Ministério da
Educação e Cultura - trata a política dos
desportos no País.

preocupada a Revolução em promover o
desenvolvimento das atividades olímpícas,
no plano genérico, vê-se que temos conquis
tado significativas vitórias em diversos pla
nos do atletismo ínternacíonal,

O Brasil, na verdade, situa-se em nível
invejável entre as nações mais desenvolvi
das nos desportos. E o êxito conquistado por
110SS0 País, nesse campo, une-se a outros ti
pos de sucesso que a Nação vem granjean
do, notadamente no que se refere à política
econômico-financeira.

Todos os triunfos que ocorrem em nosso
favor, como o esportivo, o cultural, o cien
tífico, o monetáno, o diplomático refletem
um afirmativo estado de espírito para o
Pais.

Pedindo que seja consignado em nossos
Anaís o acontecimento de Mônaco, Onde
Miguel de Oliveira se sagrou campeão. ma
nifesto a certeza de que o Brasil é hoje um
Pais talhado para a vitória, em todos os es
tilos.

o SR. LEôNIDAS SAMPAIO _ (Pronun
cia o seguinte díseurso.) Sr. presidente, srs,
Deputados, o próspero Município de Ita
peruna, no Estado do Rio de Janeiro, esta
rá no próximo dia 10 sob intensa progra
mação, comemorando sua data de fundação.
Itaperuna tem importância relevante para
o Estado do Rio, quer como Municipio de
crescente progresso em sua agricultura, seu
comércio e sua indústria, quer como centro
cultural dos mais expressivos de nosso Es
tado.

A pujança da pecuária em Itaperuna co
loca aquele Município como UI!! dOS maiores
prQÇlTItores de leit" fl" ~,,~nv :t:ãís eom uma
indústria de -lãtiCini;;'s'd~ mais 'importan
tes.

Apesar de ter perdido por força do art. 6.°
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do Estado do Rio de Janeiro,
promulgado em 20 de junho de 1947, im
portantes áreas territoriais de vários de
seus distritos, Itaperuna, pelo incansável
trabalho de seus filhos, mantém firme essa
invejável posição de Município próspero e
progressista.

Suas terras, além de fertilidade, possuem
grandes riquezas minerais e em suas matas
proliferam em abundância a madeira de lei.

O Município de Itaperuna, situado a 113
metros de altitude, com uma área de 1.442
quilômetros quadrados, é servido por exce
lentes rodovias, através das quais, junta
mente com sua ferrovia, escoa sua produ
ção, levando a todos rincões de nosso País
os frutos de trabalho de seus filhos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta
Casa, que funciona embalada pelas aspira
ções e angústias do povo brasileiro, não po
deria deixar sem um registro especial as
comemorações de fundação de tão impor
tante Município da terra fluminense e que
precisa receber do Governo Fedpral e do
Governo do novo Estado que inicia agora
com a fusão, uma nova era, uma assistên
cia permanente e objetiva, retribuindo
àquela comunidade o muito que ela tem
dado ao progresso de nosso País.

Encerrando, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, queremos consignar nos Anais desta
Casa as homenagens desta Câmara às au
toridades e ao povo de Itaperuna.

O SR. ANTONIO BELINATI - (Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, os produtores de milho do Para
ná reclamam do Ministério da Agricultura
maior incentivo para a cultura do milho
cujo produto está sendo vendido a poucó
mais de 22 cruzeiros a saca. Este preço não
satisfaz as necessidades dos lavradores, pois
o preço da terra, das máquinas, adubos,
mão-de-obra e outros custos impede o pro
dutor de obter qualquer lucro no plantio do
milho. A maioria ainda contrai emprésti
mos junto aos estabelecimentos bancários,
tendo, como é natural, despesas de toda a
ordem para o preparo, plantio e colheita
deste produto. -

Os lavradores paranaenses já enfrentam
outro sério problema, que é a falta de boas
estradas para o escoamento da sua produ
ção. E seus aborrecimentos se avolumam
quando vão vender o fruto de um longo e
cansativo trabalho, alcançando tão irrisó
rio preço por uma saca de milho.

Assim sendo, apelam ao Ministério da
Agricultura no sentido de determinar pro
vidências visando a garantir aos produtores
de milho preço mínimo superior a 35 cru
zeíros a saca, medida que servirá, sem dú
vida, para incentivar aqueles que se sacri
ficam na lavoura pelo engrandecimento da
pátria. -

O SR.•JG DE ARAÚJO JORGE - (Pro
nuncia o seguinte discUl·SO.) Sr. Presidente,

Srs. Deputados, os jornais noticiam que o
Sr. Chagas Freitas saiu do MDB, bateu em
retirada. Saiu pela porta dos fundos, ao
compre~nder que seria expulso do partido,
e tal atitude comprova que ele próprio "bo
tou a mão na consciência", ou no que ainda
restava dela, e tomou a decisão acertada.

Tenho em meu poder uma lista com as
assinaturas de Deputados da Bancada Na
cional do MDB e que representam a maio
ria absoluta do partido, solidária com sua
expulsão. A imagem negativa, desagregado
ra, reaeíonârta, subserviente do ex-oover
~::~~::: dó rriêii ii.';~ãõ.o se fixara em todo o
País. Constatei tal fato quando, durante as
eleições municipais de 1972, percorrendo
vários Estados, ouvia comentários: "O que
compromete nossa luta é aquele Governa
dor que vocês têm lá na Guanabara". E ti
nham razão. Desde dezembro do ano pas
sado anunciara minha disposição de enca
minhar ao Diretório Nacional um requeri
mento solicitando sua, expulsão e a de seu
pseudônimo (como o denominou durante
a campanha eleitoral o Deputado Amaral
Neto), o Sr. Flávio Pareto Júnior. Retardei
a .entrega do requerimento, primeiro, a pe
dído do Presidente Ulysses Guimarães. que
queria ver constituída a Comissão Executi
va Provisória do Partido no novo Estado
j á que os Diretórios Regionais seriam dis~
solvidos, e, posteriormente, atendendo a
ponderações dos Senadores Nélson Carneiro
e Amaral Peixoto, a fim de não tumultuar
o trabalho que desenvolvem de estrutura
ção do MDB no Estado 10 Rio de Janeiro.
Motivos da expulsão: Inrrlngêncla de um
sem-número de dispositivos dos Estatutos
do Código de llltica e do próprio Programa
do Partido, conforme especifiquei no reque
rimento. E é bom que se caracterize bem a
íntríngêncía dos dispositivos ético-partidá
rios, pois uma medida das mais importan
tes do processo político brasileiro é essa de
se lutar para que a "imagem do político"
melhore diante da opinião pública caben
do aos partidos urna triagem na escblha dos
seus candidatos, e disposição para afastar
dos seus quadros aqueles que desrespeita
rem os princípios democráticos de sua or
ganização, e moralmente se compromete
rem, através de ação passível de pena es
tabelecida em seus Estatutos e no Código
de llltica.

Surpreendendo-me, pois, com os pronun
ciamentos divulgados pela imprensa e atri
buídos ao. Deputado Tancredo Neves, e que
S. Ex.a so agora tenha se interessado em
unir e pacificar nosso partido na antiga
Guanabara. E declare através do Jornal do
Brasil, de 8 do mês corrente, que "preten
der-se expulsar dos quadros do partido o
Sr. Chagas Freitas, quaisquer que sejam os
argumentos, é uma iniciativa antidemocrá
tica e que não deverá ser acolhida pela di
reção nacional do MDB".

':"alvez o meu prezado amigo, Deputado
Tancredo Neves, tenha achado democrático
o Sr. Chagas Freitas manipular nos basti
dores do Palácio Guanabara a oonvencão
e as chapas para a Câmara Federal" a
Assembléia Legislativa do Estado, e imp~sto
o nome do Sr. Danton Jobim para o Senado
depoi.s de "queimar" o nome do Sr. Negrão
de LIma, ex-Governador, e que se consti
tuía então no maior potencial eleitoral de
que dispunha o partido. E, sem dar direito
às bancadas federal e estadual de serem
ouvidas, _.escolher os candidatos para a
Assembléía do Estado, sujeitando-os ao
compromisso compulsório de trabalharem
para o seu candidato, o Sr. Miro Teixeira.
Todo mundo sabe disto, mas ao ilustre
D~putado, por ser de Minas, e naturalmente
nao ter acompanhado de perto o pleito em
meu Estado, talvez tenham escapado tais
fatos. O Mirinho, como o chama o jornalista
Hélio Fernandes, em 1970 obteve menos
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votos do que este modesto Deputado que
lhes dirige a palavra; e em 1974, com toda
a máquina administrativa do Estado à sua
disposição; com escritório eleitoral montado
dentro do próprio Palácio Guanabara; com
todos os candidatos à Assembléia do Estado
à uísposiçâo, ou .)ressionados pelo Sr. Cha
gas Freitas, e com o apoio de seus dois jor
nais, disparou com uma votação de mais de
200 mil votos. Saiba o Deputado Tancredo
Neves que representei contra Presidentes
de Juntas apuradoras porque não permi
tiam, durante as eleições, o ingresso da im
prensa f:' dós éándÍdatõil ti;) 1~;:::;.1 das ~l'1Jl'i\
ções, o que contraria a Lei Eleitoral; e tais
juntas, na Guanabara, foram organizadas
com o "sclicíta colaboração" do ex-Gover
nador, que forneceu cerca de 200 funcioná
rios do Estado para a tarefa. Não foi à-toa
que se alterou de 1970 para 1974 o critério
da apuração das eleições, que passou a ser
feita não pela Mesa receptora, que presidia
o pleito, mas pelas juntas organizadas nas
25 zonas eleitorais do Estado. Se as urnas
pudessem ser reabertas e recontadas, que
surpresas não nos revelariam.

Mas gostaria de perguntar ao Deputado
Tancredo Neves se S. Ex.a acha também
democrática a atitude do Sr. Chagas Frei
tas publicando em seus jornais contra
c-rnpanneíros de partido, notícias falsas e
tendencíosas, visando a confundir a opinião
de, eleitorado? E como vem fazendo ultima
mente - depois que a Comissão Exe
cutiva Nacional escolheu a Comissão
Executiva Provisório, que lhe exige presta
ção de contas, a ele e ao seu preposto, o Sr.
Flávio Pareto Júnior, e denunciou os seus
"diretórios fantasmas" - divulgando infor
mações caluniosas e provocações? Seu jornal
O Dia, de 28 do mês passado, publicou, por
exemplo, "que os comunistas teriam elabo
rado um plano diabólico para apossar-se do
MD.B do novo Estado do Rio de Janeiro, e
que este "dinheiro estrangeiro para a cam
panha comunista no Brasil" vai financiar
em 1978 as eleições dos Srs. Saturnino Bra
ga, Moreira Franco, Lysâneas Maciel, Edson
Khair, Jorge Moura, Alves de Brito, Delio
Santos, Aloísio Gama e JG de Araújo Jorge".
Pergunto aS. Ex.a se não cabe até uma ação
penal contra o Sr. Chagas Freitas e os
jornais que manobra a seu talante, para
mistificar o proletariado urbano do grande
Río? E se isto só não bastaria para justifi
car meu pedido de expulsão.

Quanto a achar que a "expulsão do Sr.
Chagas Freitas não deverá ser acolhida pela
d.reção nacional", é uma afirmação gratui
ta e sem base, pois, como informei, dispo
nho de uma lista com a maioria absoluta
dos Deputados da Bancada Federal do
MDB, solidários com a medida, e não reco
lhi as assinaturas dos nossos Senadores,
nem as dos componentes do Diretório Na
cional e da Comissão Executiva Nacional,
a fim de que não antecipassem seu voto.
O Sr. Chagas Freitas sabia que seria expul
so, e por isto, e só por Lto, temendo o
[ulgameto em que seria desmascarado por
inteiro, bateu em retirada.

Li ainda nos jornais que o De)utado
Tal1credo Neves considera o Sr. Chagas
Freitas "um grande chefe, e a quem se deve
a vitória eleitoral da Oposição na Guana
bara". Isto chega a ser uma heresia política.
Então, o homem que se declarou publica
mente "um soldado da Revolução"; que
encheu o Palácio Guanabara com retratos
do Presidente Médici;' que "queh..ou" a
candídatura ao Senado de Negrão de Lima,
depois dos compromissos assumidos, candi
dato natural do MDB, e que teria então
carreado uma votação extraordinária para
a legenda; que se constituiu, na realidade,
numa verdadeira "sublegeirda" do Sistema,
então esse era o "grande chefe da Oposição?
O político mineiro comete uma irreparável

injustiça ao esclarecido e politizado eleito
rado da Capital cultural do País. Desco
nhece que lá a Oposição sempre venceu,
sem Chagas, e apesar de Chagas, como em
1974. Apenas, sem ele, nossa vitória poderia
ter sido mais expressiva, tal como no Rio
Grande do Sul, no Paraná ou em São Paulo.
A vitória da Oposição autêntica, nas últi
mas eleições, foi um acontecimento na
cional.

Na Guanabara, dos 18 Deputados Federais
que fizemos, o Sr. Chagas elegeu 2. Os ou
tros se elegeram por conta própria, sem o
npti:::, ~iJ Mm á ho§tilidade do ex-qover.!?-a
doc. Agora, se o MDB tivesse enii:itúô U!1igQ
na campanha, sem as discriminações odio
sas do Sr. Chagas; com os 800 milhões que
recolheu (cada candidato teve que dar 5
mil cruzeiros de taxa para íncrever-se, fato
inédito e vergonhoso, verdadeira espolíaçao
política), usados indistintamente em favor
da legenda do Partido; se a campanha ti
vesse se processado de forma democrática,
com os candidatos dispondo dos horários
gratuitos da TV e do rádio de forma eqüi
tativa, não teríamos feito apenas rr.aís 5
Deputados; teríamos praticamente retirado
à ARENA sua representação. Se o Sr. Cha
gas Freitas deu 2 Deputados ao MDB, com
sua política facciosa e mesquinha, semean
do 9. discórdia, permitiu que a ARENA fizes
se pelo menos 3 dos 6 Deputados ,\ue con
seguiu eleger. Isto sem falarmos na candi
datura imposta do Sr. Danton Jobim, que
o Partido teve que carregar como um fardo.
Era voz corrente: "Tenho que votar no
Danton, pois não voto na ARENA."

Quanto à Assembléia estadual, é natural
que possa contar no momento até com uma
eventual maioria, pois seus candidatos fo
ram todos escolhidos por ele. Mas muitos já
desertaram tão logo deixou o Governo. E
me c.eclararam: "Não tomo posição agora
com medo dele por na rua os funcionários
que consegui fossem contratados." Isto re
trata a política no antigo Estado da Gua
nabara. E o prestigio do Sr. Ohagus Freitas.

O Deputado Tancredo Neves chegou
tarde, e de maneira inoportuna, com seus
propósitos de pacificação. Também quero
um MDB unido, mas não faço concessões,
nem composições com tipos que tais. Para
mim, a política é a "ciência do bem pú
blico" através de encaminhamento demo
crático, e baseada em princípios éticos. Só
assim teremos o voto e a confiança popula
res e condições para chegar ao poder, e
um dia exercê-lo com dignidade e patrio
tismo.

O SR. FRANCISCO LIBARDüNI - (Pro
nuncía o seguinte díscurso.) Sr. Presidente,
Srs. Deputados, comemorou seu primeiro
aniversário, neste 1.° de maio que passou, a
Lei n.? 5.036, que dispõe, entre outras coi
sas, sobre o desdobramento' do Ministério
do Trabalho e Previdência Social antigo,
criando, pois, na prática, o Ministério da
Previdência e Assistência Social.

O júbilo com que este Deputado aplaudiu
a criação do novo Ministério, Sr. Presidente,
não o impede (pelo contrário, lhe dá mais
autoridade ainda) de lembrar, com veemên
cia, e com bastante amargura, que o Estado
de Santa Catarina continua sendo esque
cido pelo Governo Federal no setor da
Previdência Social.

Não sei quantas pessoas acreditarão na
informação que vou veicular agora, porque.
pelo absurdo que a envolve, tem ela, real
mente, todas as característtcas do inveros
símil. Mesmo assim eu me proponho a
estarrecer este plenário: apenas 13,7% dos
municípios do Estado de Santa Catarina
possuem agência do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS. Vamos repetir:
dos 197 municípios que compõem o Estado

de Santa Catarina, Sr. Presidente, apenas
27 contam com uma agência do INPS em
sua sede.

Eu poderia citar os nomes desses 170 de
safortunados municípios. Vou me cingir,
entretanto, a apenas 12 deles, Sr. Presi
dente, quase todos eles situados no extremo
Oeste do Estado de Santa Catarina. Os se
guintes: São Laurenço d'Oeste, Xaxím,
Maravilha, Palmitos, Porto União, Mondai,
Campo Eré, São José do Cedro, Curitibanos,
Xanxerê, Jtapíranga e Pínhalzínho.

São 35.000 famílias, perto de 200. !lOO
almas. A maioria delas, como sóí acontecer
ém quali:i:.iti' l~~5-r; desprotegidas de recu;
sos que lhes possibilitem cuidar dê sua tin;l..
de e de seu futuro como lhes convinha e
era de seu dever. contudo, srs. Deputados,
estão elas completamente abandonadas,
neste particular, pelas autoridades federais,
que ainda não encontraram um meio de
instalar, em cada um desses munícípíos,
uma agência do INPS. São munícipíos que
produzem. São munícípíos que pagam im
postos. São municípios que estão em condi
ções de exigir das autoridades esse melho
ramento que o Governo tem a obrigação de
ali instalar.

Entre essas quase 200.000 pessoas, Sr.
Presidente, há milhares de segurados do'
INPS e de dependentes destes que estão
quase que impossibilitados de se servir do..
INPS e de seus serviços, simplesmente por
que lhes é Impossível locomover-se de suas
residências, ou dos municípios onde resi
dem, para procurarem a agência mais pró
xima do Instituto, às vezes localizada a
centenas de quilômetros de distância. E
todos sabem que, também por culpa das
autoridades, e não do povo, em todo o Es
tado de Santa Catarina, mas especialmente
no extremo Oeste de meu Estado, a loco
moção é deveras dificultada, primeiro, pela
falta de rodovias adequadas e, quando as
há, pela precariedade do estado em que,
via de regra, se encontram. De acordo com
o Regulamento do Regime da Previdência
Social, instituído pela Lei n.o 3.807, de 1960,
fora as exceções previstas nessa mesma lei,
são obrigatoriamente inscritos e filiados à
Previdência Social todos os que trabalham,
como empregados, no território nacional. De
acordo, ainda, com a Lei n.o 6.036, de 1.0 de
maio de 1974, a mesma que agora completou
seu primeiro aniversário, como ressaltei no
início deste discurso, criado o Ministério da
Previdência e Assistência Social, a ele foi
vinculado, por força do Derreto n,? 74. OCO,
que também neste 1.0 de maio completou
um ano, o Instituto Nacional de Previdência
Social.

Apelo, pois, ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social, Nascimento e Silva, .
para que determine. com a urgência que a
saúde do povo merece, que ordene, a quem
de direito. as providências neceesárías para
a instalação de agêneías do IN::?S nos mu
nicípios citados, tão depressa quanto o
respeito às mínimas necessidades do povo
sensibilizarem, como sei que sensibilizarão,'
as virtudes de administrador responsável
com que S. Ex.a tem conduzido até aqui a
nova Pasta para que foi designado.

Era o que tinha para dizer.
Ü SR. WILMAR DALLANHüL - (Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Eis que é
chegado ao exame formal do Legislativo o
projeto de lei do Poder Executivo dispondo
sobre a contagem recíproca de tempo de
serviço público e de atividade privada, para
efeito de aposentadoria.

A medida, conforme reconhecido expres
samente na Exposição de Motivos que
acompanha o projeto, já vinha sendo ten
tada há muito tempo no âmbito do Poder
Legislativo, pelos mesmos motivos justos
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que acabaram sensibilizando o Governo e
levando-o a adotá-la. Esta circunstância
não pode passar despercebida, até porque
ao Congresso Nacional devem ser credita
dos os méritos de haver levantado o proble
ma, debatendo-o e mantendo-o permanen
temente na atenção de todos, bem como de
haver oferecido ao Executivo os subsidias
necessários ao amplo estudo do problema
e de sua própria configuração técnico-legis
lativa.

Eu mesmo, 'em 1973, apresentei à consi
deração da Casa projeto de Lei que levou o
número 1.222 e que assegurava, "para efei
to de aposentadería, a contagem recíproca
de tempos de serviço público e particular",
dando, ainda, outras providências pertinen
tes.

Bem sei que esse projeto não foi. o único
a tratar da mesma matéria e, se o recordo
nesta oportunidade, é porque, dentre outras
coisas, foi ele que, apreciado em conjunto
com dois outros, logrou ser considerado, na
Comissão de Finanças, como o de melhor
técnica legislativa e também o que melhor
colocava o tema da reciprocidade do tempo
de servíco ao alcance da lei, tudo conforme
o respeitável parecer do Deputado Ildélio
Martins. cujas palavras, de então, foram
para mim uma honra e um estimulo edírí
cante,

·A mesma Exposição de Motivos a que há
pouco me referi, firmada pelo sr. Ministro
da Prevídêncía e Assístêncía SOcial, dá a
dimensão exata da importância da medida
a ser adotada brevemente, avaliando-a sob
os aspectos doutrinário, administrativo e
humano, para ponderar que:

"qualquer que seja o aspecto por que se
encare a questão, vale observar que a
contagem recíproca do tempo de serviço
estatutário e previdenciário acelerará
a renovação dos quadros de pessoal nas
duas áreas, com reais vantagens inclu
sive no que se refere à ampliação do
horizonte de trabalho para as novas,
gerações."

Essa, a meu ver, a grande virtude da in
tercomunicabilidade do tempo de serviço
público e. privado para efeito de apo
sentadoria e o motivo preponderante da
nOB03a luta durante todos esses anos.

Enfim, estando a reciprocidade prestes a
ser conseguida, creio que já podemos nos
congratular todos, Deputados que lutaram
pela obtenção da medida, funcionários pú
blicos e segurados da previdência social.

O SR. BENEDITO CANELLAS - (Pro
nuncia o seguinte díscurso.) Sr. Presidente,
Sra. Deputados, a cidade de Rondonópolía,
denominada a Capital do leste Mato-gros
sense, atualmente comanda o processo de
desenvolvimento das cidades de Jaciara,
Dom Aquino, Tesouro, Gutratmga, Alto
Garças, ltiquira e Poxoréo, sendo um dos
principais centros produtores do Norte
Mato-grossense e o principal do leste.

Ocorre, Sr. Presidente, Srs." Députados,
que embora se tratando de cidades vizinhas,
pertencentes à área da SUDAM, e tendo
Rondonópolis uma fração de seu Município
cortado pelo paralelo 16°, não é consídera
da como pertencente à Amazônia Legal,

Faço nesta hora um veemente apelo ao
ilustre Ministro do Interior, Dr. Mauricio
Rangel Reis, bem como ao Presidente da
SUDAM, no sentido de que, em consonân
cia com outros órgãos a que o assunto está
subordinado, determinem providências ime
diatas para que o Município de Rondonó
polís, cortado pelo paralelo 16°, seja inclui
do na área da Amazônia Legal, a fim de
que os brasileiros que ali trabalham possam
ser beneficiados pelos incentivos fiscais da
SUDAM e, conseqüentemente, através da
agência do Banco da Amazônia SI A, con-

tem com financiamentos específicas desti
nados ao desenvolvimento da agricultura e
pecuária, medidas que irão possibilitar que
a cidade de Rondonópolis, através do tra
balho de seu povo, venha a ocupar o lugar
de destaque que merece.

Esta luta, SI'. Presidente, Srs. Deputados,
é antiga. Já na Legislatura passada um
dos maiores homens públicos do meu Esta
do, o saudoso Deputado Emanuel Pinheiro,
em 12 de abril de 1972, ocupava a tribuna
deste Parlamento, onde dizia:

"Rondonópolis, Jaciara e Dom Aquíno
integram o conjunto de 3 cidades de
foÍmação, posição e economia idênticas,
que outrora, em passado não muito dis
tante, faziam parte integrante do gran
de Municipio de Poxoréo, fundado pelos
brasileiros do Nordeste que, corajosa
mente, se espalharam pelas margens do
rio do mesmo nome, dedicando-se ex
clusivamente à aventura de garimpar
diamantes. Ficando a cidade-tronco
com a tradição de sua fundação, coube
às cidades desmembradas comandar o
sistema extraordinário de incremento
de progresso e desenvolvimento do les
te mato-grossense. Dentre elas, Rondo
nópolís comanda indiscutivelmente a
grande parcela do sistema, represen
tando um importante papel no contex
to econômico do Estado. Ambos" têm
como bases econômicas a lavoura e a
pecuária, que se desenvolvem mais em
função da iniciativa privada, com defi
ciência, ainda, dos 'incentivos governa
mentais. Com terras das melhores do
Estado, exuberantes rebanhos bovinos,
centro da atração de aplicação de ca
pital de todos brasileiros que crêem em
nosso campo, os órgãos governamentais
necessitam proceder à revisão no crité
rio adotado para delimitação da faixa
da Amazônia Legal do território mato
grossense que, inexplicavelmente, dei
xou Rondonópolis fora dessa área, tra
zendo, em conseqüência, graves prejuí
zos para a economia do Estado."

Faço minhas nesta hora, Sr. Presidente,
as brilhantes palavras aqui proferidas pelo
saudoso e querido amigo Emanuel Pinheiro.

Transcrevo também, Sr. Presidente, o "Me
morial" do Lions Clube de Rondonópolis en
caminhado ao dígníssímo Presidente do
Banco Central do Brasil em 1972, transfe
rindo-o ao Exma Sr. Dr. Maurício Rangel
Reis, dígníssímo Ministro do Interior.

"Exm o Sr.
Dr, Maurfcío, Rangel Reis
DD. Ministro do Interior

Sr. Ministro:

O Lions Clube de Rondonópolis, fiel ao
propósito de lutar ao lado do povo e das
Poderes eonstítuídos pelo progresso e
bem-estar de nossa comunidade, reuni
do em assembléía-geral, houve por bem
aprovar unanimemente o encaminha
mento à V. Ex." de pedido da inclusão
do nosso município na faixa da Amazô
nia Legal, para efeito de aplicação de
recursos do Banco Central, via do Ban
co do Brasil, a exemplo do que vem
ocorrendo nas regiões Norte e Nordeste.
2. Com manifesto desalento, os nossos
homens de negócios e a classe rural des
te munícípío assistiram a eleição dos
municípios de Guiratinga, Jaciara, Dom
Aquino e Santo Antonio do Leverger aOS
benefícios do crédito a longo prazo,
destinado a incrementar o desenvolvi
mento de suas atividades rurais.
3. Antes de qualquer juízo ou deelsão
desse órgão superior de crédito sobre o
mérito desta propositura, pedimos sua
atenção ao papel que desempenha o

Município de Rcndonópolls no contexto
econômico de Mato Grosso. Liderando
toda a região leste deste Estado, pola
riza para si os interesses econômicos de
todos os demais municípios que lhe são
conrrontantes, o que tende .a caracte
rizar-se ainda mais com o resultado dos
beneficios que, de imediato, lhe trarão
o PRODOESTE. O momento histórico
que ora vive o nosso município reclama
uma maior conjugação de incentivos go
vernamentais, cujos resultados haverão
de consolidar, cada vez mais, sua lide
rança na economia da região, com re
flexos positivos para o futuro de nosso
Estado e de toda a Região Amazônica.

4. O Municipio de Rondonópolis, pelas
terras pastais que possui, estas da me
lhor qualidade existente no território
pátrio vêm despertando nos pecuaristas
de outras unidades federadas o interes
se de aqui desenvolverem os seus reba
nhos. Essa preferência é responsável
pela presença de colossais rebanhos bo
vinos que hoje se criam em nosso mu
nicípio, a despeito da exígua assistência
que esses criadores vêm encontrando
por parte das casas de crédito oficiais
existentes na região. O próprio Banco
do Brasil tem sua Inexpressiva margem
de dotação creditícia para esse setor to
talmente tomada, a qualquer época, in
fligindo aos nossos criadores o cruel
castigo de mendigarem às suas portas,
quase o ano todo, o crédito que nem
sempre lhes é deferido. SOmam-se às
dificuldades que os mesmos enfrentam
ainda por falta de instalações adequa
das, estradas e assistência veterinária,
imprescindíveis a um aproveitamento
satísratórío de seus investimentos. -
5. Juntamos a esta um mapa editado
pelo Instituto Cartográfico Castiglione
que retrata os limites e coordenadas
geográficas dos vários municípios de
nosso Estado. A análise mais superfícíal
desse documento nos mostra que Ron-.
donópolís tem fração de seu território
cortado pelo paralelo 16, como ocorre
com Jaciara, Poxoréo, Santo Antônio
do Leverger, exceto Guiratinga, que,
não obstante, hoje se acha considerada
pertencente à Amazônia LegaL
Se o critério adotado pelo Banco Cen
tral se louvou apenas no corte dos ci
tados munícípíos pelo paralelo 16. é la
mentável e assaz desalentador para nós
o fato de Rondonópulís ter sido prete
rido numa eleição tão significativa pa
ra o seu desenvolvimento, como o é
para os demais municípios contempla
dos.
Por outro lado, sua atual posição se
iguala a um hiato, encravado em meio
de uma vasta e rica região, a quebrar
lhe a fisionomia monolítica que sempre
a projetou dentro e fora de nossa Uni
dade Federativa.
6. Preterido como foi o .Municípío de
Rondonópolis - passagem obrigatória
para quem vai atíngir a Amazônia por
terra, só lhe resta assistir o Impacto de
progresso reservado aos seus contron
tantes, enquanto seus pecuaristas per
manecerão frustrados em seus empre
endimentos, sem qualquer assistência
para multiplicar os seus rebanhos, com
resultados benéficos para a economia
de nosso Estado e, quiçá, da própria Fe
deração.
7. Em face do exposto, este clube de
serviço espera e confia que V. Ex.a, re
vendo os critérios adotados pelo Banco
Central para distribuição dos créditos
contemplados aos municípios situados
'na Amazônia Legal, venha por fim in-
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RONDONóPOLIS

1971 1972 1973 1974 1975

Area .......... km2 8.783

População .... Hab. 68.977 75.932 82.393 90.023 98.397

Arrecadação

Federal ..... Or$ '/70.390,29 1.533.570,00

Estadual ..•. Or$ 6.654.514,96 9.066.897,67 11.556.689,85 15.246.251,73

torno da situação dos exportadores de café
verde.

Com efeito, nos estudos aludidos foram
levadas em consideração as sugestões for
muladas pelos Centros de Comércio de Café
do Rio de Janeiro, Vitória e Paranaguá,
propiciando, assim, recursos a serem 'ini
cialmente aplicados nesse programa de
assistência da ordem de Cr$ 250.000,00.

Segundo pronunciamento do Ministro
Mário Henrique Oímorisen, a medida se des
tina a injetar mais dinheiro no comércio
cafeeiro, a fim de que as empresas expor
tadosas possam adquirir maior quantidade
do produto. Na sua opíníâo, será uma subs
tancial ajuda prestada aos exportadores,
não obstante dependam eles muito mais
dos preços do café no mercado interna-
cional. ~

Sr. Presidente, 81'S. Deputados, feitas essas
considerações preliminares, que reputo, no'
mérito, de grande importância, quero, en-

Certos de merecer de V. Ex.a a atenção
que tanto lhe vem distinguindo em tão
alta investidura, antecipamos-lhes os
noSBOS melhores agradecimentos e apre
sentamos-lhe nossas saudações 1eonísti
caso

Apresento nesta hora, Sr. Presiden~ 8rs.
Deputados, dados referentes à evolução do
desenvolvimento da cidade de Rondonópo
Iís, como prova cabal da necesstdade da in
clusão da mesma na Amazônia Legal.

tretanto, no atual quadro conjuntural, tecer
comentário sobre a aflitiva situação do pro.
dutor de caré.

A cafeicultura vive atualmente seus pio
res dias. Os cafeicultores, ante o quadro
econômico desfavorável, temem que os pre
ÇOS sejam ainda, mais deseompensadores,
provocando inevitável derrocada no setor a.
que se dedicam.

Os preços Vigorantes no mercado interno,
em face dos deníveís regionais, têm provo
cado, no meu Estado, o Espí:rito Santo, séria.
inquietação na classe produtora.

Colocado, segundo os critérios do mc, no
chamado Grupo II, para efeito de exporta
ção, o Espírito Santo produz, além dos tipos
7/8, destínados ao mercado interno, um café
de primeira qualidade, aeíma destes, até o
tipo 4.

Em decorrência, o café com as earacterís
tícas e qualidades exigidas pelo mc, tem,
no Espírito Santo, preço inferior ao idên
tico produzido em São Paulo e Paraná, si
tuados no chamado Grupo r.

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, neste pronunciamento, falamos p:ri
melro no conseqüente, depois, no antece-
dente. '

Justas e merecedoras de aplausos as me
didas de assistência aos exportadores. Por
seu turno, os produtores de café do EspÍlito
Santo também aguardam, confiantes, me
dídas justas tendentes a acabar com o des
nível de preços no mercado interno para
produtos de idênticas qualidades.

Após o fenômeno de obsoluscêncía de sua
lavoura eareeíra, que era considerada anti
econômica, plantada em topografia aciden
tada e por sistema de quadros e covas, po
demos hoje, para alegria nOSBa, contemplar
no Estado do Espírito Santo uma moder
níssima plantação em curva de nível e ra
cionalmente controlada.

Milhões de pés de café foram plantados
nos últimos cinco anos em meu Estado,
devolvendo à paisagem espíríto-santense o
verde de uma cafeicultura florescente e que
impõe uma sadia e profícua atuação do
Instituto Brasileiro do Café, na fixação de
uma equacíonada política de preços.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o momen
to cafeeiro brasileiro víve conjunturalmente
a chamada "crise do café".

Elltamos convencidos de que a direção do
Instituto Brasileiro do Café trabalha inces
santemente para a solução desses proble
mas. Grande produtor e exportador, o Es
tado do Espírito Santo aguarda confiante
as diretrizes tendentes a sanar os proble
mas e as dificuldades enumeradas nestas
palavras, trazendo perspectivas mais fa
voráveis aos cafeicultores do meu Estado.

O nivelamento, pois, dos preços dos' pro
dutos oriundos dos Grupos I e II, quando
qualitativamente iguais, eliminando o tra
tamento discriminatório, está a merecer
urgentes providências das 'autoridades com
petentes, para não ensejar desestímulo à
laboriosa classe dos plantadores de café.

O SR. JÚLIO VIVEIROS - (Pronuncia o
seguinte díseurso.) Sr. presidente, Srs.
Deputados, ao ensejo da passagem de mais
um novo ano judaico, queremos seja trans
crito nos Anais desta Casa a nossa sauda
ção à comunidade judaica, em nome do
povo paraense.

Há muito aprendemos a respeitar e sentir
o imenso valor do trabalho em todo o Pa:ís
e, particularmente, no Estado do pará,
dessa gente talentosa e esforçada, cujo hu
manismo ressalta em todos os aspectos de
desenvolvimento e de cultura.

14.000

1975

Previsão
1972

10.000

1971

8.000

1.440.000 1.346.800 1.450.000
2.000.000 480.000 500.000

250.000- 300.000 450.000
24.000 48.000 100.000

840 725 600
24.000 20.800 20.500

, 45.000 76.250 100.000
40.000 21.600 22.000

625.000 450.000 450.000
18.000 18.000

30.000 10.000
1.800 900 900

35.5CO 30.000 30.000
44.000 120.000 140.000

8.500 21. 000 27.000

182.600 201.300 260.000
8.500 8.000 8.000

135 30 30
6.000 6.000 6.000

31. 500 33.950 45.000
190 220 250

2.000 2.100 2.400

c1uir o Município de !tondonópolls no
rol daqueles, pois dessa forma estará
V. Ex.a, data. venía, reafirmando mais
uma vez a atenção e o ínteresse que G
atual Governo vem dispensando à polí
tica do descobrimento e exploração das
potencialidades que jazem sob o imen
so "Inferno Verde", o que será em fu
turo muito próximo, estamos convenci
dos, o celeiro verde-amarelo para o or
gulho do Governo e do povo brasileiros.

Aqui fica, Sr. Presidente, a esperança des
te humilde Deputado, que é tarnbem o
maior sonho do povo rondoníno, formado
por brasileiros dos mais distantes rincões da
Pátria, que escolheram Rondonópolis como
palco para demonstrar a sua capacidade de
trabalho e sonham ver a sua querida cidade
incluída na Amazônia Legal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MOACYR DALLA - (Pronuncia o

seguírrte díscurISIJ.) Sr. Presidente, S1's.
Deputados, o Governo decidiu, recentemen
te, estabelecer uma linha de crédito espe
cial ao comércio exportador de café, com o
objetivo de fortalecer a estrutura financeira
do mercado exportador e aseegurar-Ine
condições de resistir às "pressões baixistas"
de poderosos grupos que dominam a expor
tação nos países consumidores da rubíáeea,

O Conselho Monetá:rio Nacional aprovou
voto do Ministro Severo Gomes, fundado em
estudos do Instituto Brasileiro do Café, em

Bovinos - n.O cabeças ...................•
Eqüinos - n.O cabeças .....•..............
Asínlnos - n,o cabeças ...................•
Muares - n.O cabeças ..•................••
Suínos - n.° cabeças .
Ovinos - n.O cabeças ....................•
Caprinos - n.O cabeças ..................•

Prod. Extrat. Vegeto

Madeira - mB ••••••••••••••••••••••••••••

ProéIuçíio Agrícola

Arroz - Saco de 60 kg .
Amendoím - kg ........•..............•.•
Alg'odão - Arroba .
Abacaxi - Fruto ..............•.........•
Batata doce - Tonelada .
Cana-de-açúcar - Tonelada .
Feijão - saco de 60 kg ..
Mandioca - Tone~a .
Milho - saco de 60 kg ..................•
Mamona - kg ........•.................••
Tomate - kg ..........................•..
Meillo - F'ruto ..........................•
Melancia - Fruto .
Banana - Cacho ........................•
Laranja - Cento ........................•

Pecuária

Dados - Unidade
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A indústria, o comércio, a economia e to
dos os setores da vida da cidade sentem e
absorvem a operosidade, o dinamismo e a
inteligência da comunidade judaica, que
'sempre foi fator decisivo de engrandeci-

. manto e de progresso no Pará, no Brasil e
no mundo.

No sentido da cultura em geral, é sabido
que o mundo sempre contou com notáveis

,e inumeráveis homens de saber - judeus
- que incontestavelmente aiudaram a
construir a ciência e o mundo atual.

No Pará temos a colaboração efetiva da
comunidade judaica nos mais variados se
tores da vida pública e privada; no exer
cício da magistratura, no comércio e indús
tria em geral, na medicina e em todos os

,ramos da ciência proporcionando maior
desenvolvimento ao nosso Estado.

Assim é que, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, desta tribuna, nos sentimos honrados
em poder, de alguma forma, testemunhar e
agradecer a grande colaboração que o Pará
e o Brasil têm recebido da comunidade
.judaica.
, E sejam os nossos votos que Deus outor
gue à comunidade judaica Sua perene paz,
essa paz maior que o mundo às vezes não
pode dar, porque é a paz de Deus.

Sejam, também, nesta oportunidade, nos
sos votos para que a comunidade judaica
contínua para todo o sempre a sua atuante
eolaporação em favor do progresso do Pará,
do Brasil e do mundo.

Lechaná. Tová. Tikateon.
O SR. FLORIM COUTINHO - (Pronun

cia o seguinte diseurso.) Sr. Presidente, srs,
Deputados, há dias me foi feito um dramá
tico apelo por intermédio de um dos inte
ressados na Apelação Civil n.o 32.563 e Re
curso de Revista n.O 1.640 - Bahia, recor
rentes Manoel Militão dos Reis e outros;
recorrida PETROBRAS - Petróleo Brasi
leiro S/A.

Os recorrentes da apelação cível acima
epígrarada vêm questionando desde 1964,
quando suas terras foram. desapropriadas
pela PETROBRÁS. Apesar de ganharem a
questão em todas as ínstâncías, e de já
haver sido remetida a Carta de sentenea
para a 2.a Vara Federal da Bahia, instância
de origem, em 14 de dezembro de 1973, até
hoje não conseguiram o cumprimento da
execução.

Os cálculos já foram feitos pelo Con
tador inúmeras vezes, mas há sempre dis
cordância do Procurador da executada.
Considero isto desacato à 2.a Vara Federal
e seu Contador, condigno funcionário e res
ponsável pelo setor especializado,

É lamentável esta protelação, pois quan
to mais tempo de prorrogação maior índice
de "Correção Monetária" a PETROBRÁS

. terá que pagar. Quanto ao Recurso Extra
ordinário n.O .79.842, impetrado pela
PETROBRÁS no Supremo Tribunal Federal
contra os recorrentes, não há "efeito sus
pensivo" para obstaculizar a execução da
Carta de Sentença.

Sensibilizou-me profundamente tomar
ciência da situação em que se encontram
especialmente o Sr. José Clemente dos Reis,
"alienado mental", passando as maiores
necessidades, ea Sra. Isabel dos Santos
Reis, com 76 anos de idade, genitora dos
recorrentes, Vítima de uma queda, encon
tra-se com fraturas, engessada, recolhida à
casa dos outros e totalmente sem recursos
para se tratar. É lamentável que pessoas
vitimas de tanto sofrimento moral, físico e
espiritual tenham entregue por força de
circunstâncias suas "terras", ensejando na
Ocasião a abertura de 10 poços de petróleo

- hoje a PETROBRÁS conta com 22 poços
de petróleo na localidade. Cumpriram a lei,
ficaram sem qualquer recurso e agora ob
servam ser protelado o cumprimento de
uma setença proletada pelo Egrégio Tribu
nal Federal de Recursos - Apelação Civel
n.O 32.563 - Recurso de Revista n.o 1. 640,
julgada em 6 de setembro de 1973, pubíí
cada no Diário da Justiça de 26 de novem
bro de 1973, página n.o 8.944.

Atendendo a todas estas circunstâncias,
que poderão ser constatadas, inclusive sub
metidas as pessoas a minuciosos exames
médicos e verificação do estado em que se
encontram, apelo por intermédio desta
Casa, na qualidade de Representante do
povo, cumprindo sempre com absoluta fide
lidade o dever de zelar pelo bem comum,
junto à Superintendência da PETROBRÁS
S/A - Bahia - para que seja solucionado
o angustiante e emocional problema. Estou
certo de que será olhado com a peculiar
atenção, pois muitas vezes a adrnínístraeão
de um órgão fica alheia a certos proble
mas, em função da omissão de seus subor
dinados .

Espero vetar muito breve a esta tribuna
para agradecer as providências tomadas.

O SR. OSl\'1AR LEITãO - (Pronuncia o
seguinte díseurso.) Sr. Presidente, srs.
Deputados, transcorreu no último dia 8 o
134,0 aniversário do Município de Silva Jar
dim, um dos mais progressistas do meu
Estado.

Com origem num aglomerado humano
que se fixou no território em meados do
século dezoito, Silvo. Jardim cresceu ao
redor do arraial junto à Capela de Santana,
mandada edificar por D. Maria Rodrigues,
até atingir toda a área entre a Serra dos
Aimorés e o rio Bacaxá.

Transformou-se em Freguesia de Nossa
Senhora da Lapa de Capivari, pela provisão
de 9 de outubro de 1801, tendo em vista
alcançar, na época, um nível de progresso
relativamente elevado, com uma economia
regularmente adiantada e densidade demo
gráfica ponderável. Vila, pela Lei n.o 239, de
8 de maio de 1941, tem nessa norma erigida
sua emancipação política, e recebendo, pelo
Decreto-lei estadual n.O 1.056, de 1890, o
atual nome de Silva Jardim, numa home
nagem ao seu ilustre filho Antônio da Silva
Jardim.

Desde sua formação, o município viveu
quase exclusivamente do resultado de suas
lavouras, com destaque para as culturas de
café, cana-de-açúcar e cereais. Com o fim
do trabalho escravo, essa situação de pros
peridade sofreu acentuado declínio, mas
hoje, graças à riqueza e fertilidade do solo,
observa-se na terra de Alfredo Backer um
crescente desenvolvimento de suas lavouras,
pecuária e comércio; o saneamento da Bai
xada Fluminense determinará maior desen
volvimento de sua economia, em face do
aproveitamento de grandes extensões de
terras insalubres.

Sob a inspiração do operoso Prefeito
Geraldo Gomes Rodrigues e do dinâmico
Presidente da Câmara Municipal desenvol
veu-se extenso programa comemorativo, em
que se destacavam o desfile escolar, a entre
ga de diplomas de mérito a diversas perso
nalidades, a inauguração de obras públicas,
acontecimentos desportivos, baile de gala e,
finalmente, a sessão solene do legislativo
local, que homenageou. com justiça, o Ve
reador Fidelis Alves Santiago.

Concluo, Sr. Presidente, este breve pro
nunciamento, congratulando-me com o
povo generoso e autoridades da cidade de
Silva Jardim, formulando o meu voto por
seu crescente progresso.

O SR. GAMALIEL GALVAO _ (Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, as notícias a mim chegadas 
agora veiculadas pela imprensa - levam
me a apelar ao Ministério da Saúde e aos
Secretários de Saúde, particularmente o do
Estado do Paraná, no sentido de serem
tomadas providências visando a contornar a
falta de insulina do tipo NHP-80, indispen
sável ao tratamento de diabéticos, já que o
número de portadores dr- diabete é dos mais
elevados e, segundo estimativas médicas,
chega a meio milhão de pessoas em todo o
Brasil. No Paraná atingiria a casa dos no
venta mil, sendo que só em Curitiba a esti
mativa é de trinta e cinco mil diabéticos.

Deve-se lamentar que no Brasil, País cuja
produção bovina é das mais significativas,
ocorra o escoamento total, para o exterior,
das matérias-primas necessárias à fabri
cação da insulina, ou seja, o pâncreas e a
glândula do gado.

Urge serem tomadas medidas por parte
do Governo Federal, através do Mmístérío
da Saúde, no sentido de prover-se a fabri
cação, comercialização e distribuição desse
medicamento no Brasil, não só exclusiva
mente. como vem sendo feito atualmente,
pelo laboratório norte-americano Eli Lilly,
com representação em São Paulo, o mesmo
que, na Argentina, extrai a matéria-prima
para industrialização da insulina.

A saúde desse meio milhão de brasileiros
não pode ficar ao sabor de considerações
como as que foram feitas pelo próprio labo
ratório, ao afirmar que o produto é defici
tário, pois, segundo dizem "implicaria enor
mes despesas com a montagem de instala
ções de fábricas especializadas, o que não
faz parte das cogitações comerciais do
laboratório", segundo publicação em matu
tino carioca.

Ora, Srs. Deputados, informações médicas
consideram a propensão a diabete com
maior incidência em pessoas com mais de
40 anos, julgando-a tremendamente perigo
sa nas faixas etárias mais baixas. Como,
então, num País de população jovem. como
o Brasil, vamos admitir alegar aspectos
deficitários de medicamentos necessários à
manutenção da saúde do povo. permitindo
se a exportação da matéria-prima, fonte
principal para a rabricaeão de insulina?
Creio que é nosso dever, como represen
tantes do povo. atentar para o assunto e
alertar as autoridades competentes. Não se
pode julgar deficitário. no meu entender,
um produtio que, tendo média de uso de
dois vidros por mês, vendido ao preço uni
târio de aproximadamente oito cruzeiros,
pode representar uma renda de 5 a 8 mi
lhões de cruzeiros mensais. admitidas pos
síveis variações. Também não se pode ficar
na dependência exclusiva da industrializa
ção ou produção por um único laboratório
estrangeiro.

Sem maiores indagações, no momento,
sobre os prováveís aspectos econômicos, ou
melhor, de interferências econômicas, talvez
no sentido de aumento do preço do produ
to, ou por erro decorrente de uma exclu
sividade prejudicial, mormente quando
nesta Casa tuncíona a CPI das multínacío
naís, levamos ao Sr. Ministro da Saúde o
nosso apelo para que o Governo, numa ação
conjunta dos seus órgãos competentes. tome
as providências mais urgentes, não só para
encontrar solução para o caso concreto, ora
apresentado, ou seja, o desaparecimento
desse importante produto para a saúde do
povo, mas também para que, num futuro
bem próximo, possa o Brasil tornar-se auto
suficiente na industrialização dos diversos
tipos de insulina, dando condições a brasi
leiros para industrializar o produto. A falta.



2512 Terça-feira n DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1975

de meios e a concorrência desigual levaram
o laboratório brasileiro Labor a desistir
de fabricar o medicamento, como vinha
fazendo até há alguns anos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PETRôNIO FIGUEIREDO (Pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
as nossas cidades zelam e guardam, com o
maior carinho, os seus monumentos hístó
rícos. Quando qualquer administração pro
cura quebrar essa tradição, os órgãos de
classe e, muitas vezes, o próprio povo pro
testam e exigem o devido respeito aos pré
dIOS, casas, praças, logradouros públicos _
de sentido histórico - onde nasceram os
nossos antepassados, ou onde ocorreu algo
que foi transladado para a História do Mu
nicípio, do Estado ou do País.

São esses pontos, muitas vezes, tomba
dos como patrímõníc histórico, acudindo à
necessária lembrança, que as futuras ge
rações deverão ter de fatos e atos do nosso
passado.

Há poucos dias, na cidade de Ouro Preto,
em Minas Gerais, a revolta contra a ad
ministração pública - que desejava, se
gundo dizem, quebrar o sentido histórico
daquela cidade - foi tamanha que o povo,
em protesto, dormiu na rua.

No meu pequeno Estado, esta semana, li
pela imprensa, que o Instituto Histórico e
Geográfico da Paraíba iria tomar provi
dências contra o número de demolições que
vem ocorrendo nu Capital, João Pessoa,
atingindo edificios que eram guardados co
)110 relíquias.

Há poucos meses, foi necessária uma or
dem expressa do Sr Presidente da Re
pública para que se evitasse a demolição do
Copacabana Pálace, no Rio de Janeiro. da
de o seu inestimável valor perante o tempo.

Entendemos que, forçosamente, temos de
ceder muita coisa ao natural avanco do
progresso e à evolucão moderna de nossas
cidades. Mas não tudo que nos é caro e re
lembra os grandes episodtos ,

No centro da milenar Roma, passamos por
ruas que são verdadeiras vielas e casas qua
se em ruínas, onde o progresso não teve
acesso. Mas encontramos logo uma expli
cação, em alguma placa - "l\qui passou
oesar pela última vez" - "Aqui falou Ci
cero" - "por aqui seguiu Marco Aurélio,
que faleceu em Viena" - "Este era o ca
minho de Catilina . .

Estas rápidas palavras são para protes
tar contra a demolição do Paiácío Monroe,
ne Rio, onde funcíonou o Senado Federal.
Onde está o Governo? Onde estão os órgãos
competentes, que permitem tal crime? Só
no Brasil podemos assistir a coisas desta na
tureza contra um monumento - uma obra
prima da arquitetura, símbolo do Legisla
tivo brasileiro. Teatro de tantas e tantas
cenas históricas, que mudaram os rumos
da Nação. Cenário de defesas e acusações,
das mais sérias, dos governos e das oposi
ções. Foi ele construido em honra ao Con
gresso Pan-Americano de 1908. Trata-se de
uma reprodução do pavilhão brasileiro, na
expoaíçâo de S. Lours, nos Estados Unidos
da América, em 1906, e é devida ao Gene
ral Souza Aguiar. Trata-se ainda "do mais
belo edifício do Rio de Janeiro", segundo a
Enciclopédia e Dicionário Internacional -
W M. JacksOln, volume XIV - pág. 8342.
Foi palco das maiores recepções do passado,
nacionais e ínternacíonaís, tendo à frente
o grande estadista e diplomata Rio Branco.
"Pela prímeira vez, em nossa terra, se rea
hzou um Lenéfico certame em prol da cul
tura jurídica das nações americanas", pre
sidido por nr. Victor Manuel Castillo. de
legado do México. por indicação do ex-Pre
sidente Epitácio Pessoa.

Palco de Congressos Internacionais de
Medicina, Direito e reunião dos maiores ju
ristas da época em todo o mundo. Ali, em
28 de novembro de 1908, houve o Congresso
da Confraternização Intelectual, reunindo
os expoentes máximos do nosso País, da
França ., da Itália, quando Rio Branco e
Olavo Bilac representaram a nossa Nação.

Era iluminado, até o inicio da noite, pela
luz solar, bastando levantar as suas cor
tinas, detalhe cuidadoso dos que o pro
jetaram no passado. Foi quando ocupou a
tribuna o poeta da Via-Láctea, para saudar
os presentes; tendo sido levantadas as cor
tinas, para melhor iluminação do ambiente,
Bilac, ao iniciar sua oração, tomando de
logo as atenções, sentimentos e admíracão
das delegações estrangeiras, disse; -

"Sinto-me protegido pelo céu, nesta ho
ra em que tenho de falar entre os dois
gigantes; um raio de sol de minha ter
ra toca-me a fronte - sinto-o! Bendita
seja a luz divina. que assim desce a
proteger-me! ... "

O outro gigante era o Monroe. Neste edi
fício que, dentro em pouco, será demolido
sob a indiferença de todos e do próprio Pre
sídente da República, estiveram o Rei Al
berto I, da Bélgica, Aronso Pena, falaram
Coelho Netto, José Joaquim seaora, Rui
Barbosa, Pinheiro Machado. Quintlno Bo
cayuva e tantos outros que merecem a nos
sa reverência.

Ali se instalou o Congresso Nacional, em
3 de maio de 1925, "com o merecido con
forto e aspecto de seriedade e sobriedade".
Ali houve a eleição de Arthur Bernardes pa
ra a Presic.ência da República, período
1922-1926.

Washmgton Luiz e Fernando de Melo Via
na. foram escolhidos, naqueles salões, como
candidatos a Presidência e Vice-Presidên
CIa da República, na convenção partidaria,
presidida pelo pernambucano I!;stácio Coim
bra.

Em rápidas palavras, esse é o Palácio
Monroe que, dentro de poucos dias, não será
mais nada, ante a índírerenca das autori-
dades. .

"Essa construção representa 11m poema"
- é como inicia a "'escrevê-la o "Livro do
Centenário da Câmara dos Dcputados'' que,
ecmo a Enciclopéd!a já citada. se encontra
na Biblioteca. da Câmara.

DelXO apenas o meu protesto. Se m o me
nor apelo às autoridades, _equer à própria
Mesa do Ser:ado Federal. que tem o dever de
estar à rente de UIT. movimente contra a
derrubada desse monumento pátrio.

V - O SR. PRESIDENTE - (Alencar
Furtado) - Passa-se ao Grande Expediente.

Tem a palavra o Sr. Odacir Klein.

O SR. ODACIR KLEIN - (Pronuncia o
seguinte díseurso.) Sr. Presidente, srs,
Deputados, comemora-se, neste mês a vitó
ria, nos campos de guerra, contra o totali
tarismo e os regimes de força e de opressão.

Esta comemoração, devemos, também, à
bravura, à dedicação, ao espíríto cívico de
jovens brasileiros, que demandaram o tea
tro das operações bélicas, oferecendo a pró
pria vida na defesa da liberdade e de seus
sentimentos de nacionalismo.

A vitória que comemoramos, graças ao
espírito cívico e democrático da juventude
brasileira, faz-nos lembrar que nossos jo
vens sempre foram contrários às medidas
de força, aos atos de exceção, à queda da
democracia liberal e à falta de liberdade.

E, hoje, como é vista pelo sistema a ju
ventude brasileira? Recebe o tratamento
condigno com as tradições de liberalidade

por que, no passado, nossos jovens lutaram?
Parece-me que não.

Entendo que, enquanto no elenco das leís
brasileiras, continuar, para tristeza dos
liberais, existindo o já famigerado Decreto
lei n.O 477, de 26 de fevereiro de 1969, não
se poderá dizer que a juventude brasileira
recebe Uni. tratamento condigno com nossas
tradições.

Não há nenhuma dúvida de que o famoso
Decreto-lei n.v 477 é um monstrengo dentro
do nosso elenco legal. Fere todas as tradi
ções liberais da legislação brasileira e é
tecnicamente falho e imperfeito, demons
trando que não foi concebido pela inteli
gência de jurista, mas de quem tem, de
direito e de justiça, outros conceitos que
não os esposados secularmente no Brasil.

Para uma análise e uma demonstração,
de que o Decreto-lei n.o 477, filho do Ato
Institucional n.o 5, não tem respaldo nas
nossas tradições democráticas, é preciso que
o examinemos do aspecto politico, do aspec
to jurídico e do aspecto constitucional.

Do aspecto político: o vergonhoso diplo
ma legal, por seus dispositivos, inibe o
aluno, professor funcionário ou empregado
de estabelecimento de ensino, de partici
pação.

O Decreto-lei n.v 477 prevê que comete
infração disciplinar o professor, aluno, fun
cionário ou empregado de estabelecimento
de ensino público ou particular que, entre
outros: pratique atos destinados à organi
zação de movimentos subversivos, desfiles,
ou comícios não autorizados, ou dele par
ticipe; conduza ou realize. confeccione, im
prima, tenha em depósito ou distribua
material subversivo de qualquer natureza;
use de dependência ou recinto escolar para
fins de subversão ou para praticar ato con
trário à moral ou à ordem pública.

O processo para apurar a prática de in
fração tem rito da maior singeleza:

a) o dirigente do estabelecimento de
ensino nomeia um funcionário para reali
zá-lo;

b) o infrator terá 48 horas para apre
sentar defesa;

c) é imediatamente suspenso de seu car
go, função ou emprego e, se for estudante,
ficará impedido de assistir às aulas;

d) apresentada a defesa, o encarregado
do processo elaborará relatório dentro de
48 horas;

e) recebido o processo, o dirigente do
estabelecimento de ensino proferirá decisão
fundamentada, dentro de 48 horas.

Desta forma, o professor, o aluno, o em
pregado ou o funcionário de estabelecimen
to de ensino fica à mercê da perícia e boa
vontade de um runcíohnáno. que terá 48
horas para fazer um relatório, e de um
dirigente, que terá outras 48 horas para,
ao seu talante, definir o que seja subversão,
comício autorizado, material subversivo, ato
contrário à moral ou à ordem pública. Não
houve nenhuma regulamentação do fami
gerado Decreto-lei, no que diz respeito à
definição das infrações nele especificadas.
Por isso, fica o professor, o aluno, o fun
cionário ou o empregado do estabelecimento
de ensino inibido de participar de atos de
natureza politica. Se participar de um co
mício polítíco, poderá o dirigente do esta
belecimento de ensino entender que o
mesmo não estava autorizado, havendo,
assim, ocorrido a infração. Se for filiado ao
MDB e participar da confecção, impressão
ou distribuição de um jornal partidário
contendo críticas ao sistema, poderá o dírt-
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gente do estabelecimento entender que
houve infração.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Depu
tado Odacir Klein, presta V. Ex.", nesta
tarde, grande serviço à Nação quando, de
tendo-se na análise do Decreto-lei n.? 477,
traz, com toda clareza, ao discernimento da
Casa todo o potencial de maligmdade con
tido naquele diploma. V. Ex." me deu a
honra de conhecer, por antecipação, o tex
to de seu discurso. Pude sentir a seriedade
de seu trabalho. Nobre Deputado Odacir
Klein, os que combatem ou não esse decre
to-lei, se lerem o pronunciamento de
V. Ex.", ficarão seriamente impressionados,
porque não conhecem toda a extensão da
quele instrumento, todo o potencial, toda a
insanidade que nele está contido nem os
erros de prática juridica ali insertos. V. Ex."
presta, como disse, um grande serviço, so
bretudo nesta hora em que a Nação está
preocupada com o problema da descom
pressão política, da distensão, da reaber
tura política. Nada melhor do que começar
esta détente com a extinção do Decreto-lei
n.O 477, que eíva de suspeição toda a nossa
juventude, que nada tem a ver com os pe
cados originais que se cometeram nesta Re
pública. Nossa juventude, que é o sal da
terra em toda a SUa pureza não merece o
aviltamento e suspeição desse decreto. que
é o ato institucional da área estudantil. Eu
me preocupo, Ex.", com o futuro deste País.
O que será desta Nação, por exemplo, daqui
a vinte anos, com a carência de líderes a
que estaremos submetídcs, quando apenas
meia dúzia de condutores, mal formados
ideologicamente, sem vísão e descortino, à
frente desta República, defrontando-se com
problemas mais graves e mais complexos do
que os que estamos vivendo na atualidade?
Os que são atingidos pelo Decreto-lei
n.> 477 ou os que o têm suspenso sobre suas
cabeças como uma espada Dâmocles são os
que, à época do Movimento de Março de 64.
tinham doze, treze ou quatorze anos. Nobre
Deputado Odacir Klein, meus parabéns a
V. Ex." por este excelente trabalho, que de
verá servir de base e de estudo a todos
quanto se preocupam com esses mecanis
mos coercitivos que estrangulam a espon
taneidade do povo brasileiro.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço o
aparte do nobre Deputado Marcondes Ga
delha, cujos termos faço questão de tncor
parar ao meu pronunciamento, porque com
eles concordo em número, gênero e grau.
Entendo que o Decreto-lei n.? 477, como
frisou o nobre Deputado, tem por missão
desestimular a juventude, porque não lhes
permite a participação e o preparo para a
vida pública.

O Sr. Adhemar Ghisi - Nobre Deputado
Odacir Klein, ao trazer algumas idéias a
respeito do Decreto-lei n.? 477, de 16 de
fevereiro de 1969, V. Ex.", na verdade, não
inova o que nos acostumamos a ouvir de
porta-vozes da Opoeíção. V. Ex." se insurge
contra um diploma legal, que, na sua opi
nião, traz sob limitação, sob controle e sob
coerção nossos estudantes universitários
que, hoje, no País, no seu modo de entender
estão impossibilitados de participar, de
forma ampla e patriótica, da vida política
do País. Contestando V. Ex.", desejo fazer
algumas considerações que talvez não se
jam desconhecidas de V. Ex.a, acerca do
que foi especialmente defendido pelo Gover
no Revolucionário, com relação à partici
pação de todas as classes no processo poli
tico desta' Nação, que deve ser feita por
intermédio dos partidos existentes. O estu
dante universitário, bem como o estudante
do 2.° grau, não estão proibidos de partici
par da vida politíca do País. O que se esta
beleceu Ioi uma norma para que eles, nos
seus estudos, pudessem realmente dedicar
se, 24 horas por dia, àquilo que os vai, dia
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a dia, preparando para o futuro. V. Ex." se
insurge contra isso, mas não pode desco
nhecer que a ordem nas unrversídades per
mitiu que se aumentasse as vagas, de 100
mil, em 1964 para 850 mil, em 75. V. Ex.a
estranha também o processo sumaríssimo
para a apuração de fatos relacionados com
a participação dos estudantes em aconte
cimentos fora de sua esfera de acâo. Não
estranhe tal fato, porque nós, neste Con
gresso, temos cinco dias para oferecer
emendas àquelas proposições especiais, em
caráter absolutamente prioritário, assim
designadas pelo Poder Executivo. De modo
que V. Ex." deduzirá, disso tudo, que, na
verdade, o C',.overno deseja que o moço bra
sileiro se prepare para que no dia de ama
nhá esteja à altura dos- grandes desafios
que o mundo moderno possa oferecer-lhe.
Muito obrigado pela oportunidade que
V. Ex. a me ofereceu.

O SR. ODACIR KLEIN - Nobre Deputado
Adhemar Ghisi, nestes dois meses e pouco
de mandato temos acompanhado o traba
lho de V. Ex." e constatado que se trata de
um Deputado que não pode ser considerado
daqueles que fazem parte de alas radicais
do sistema. No entanto, esperamos que
V. Ex.a, ao término do nosso pronunciamen
to, tomando conhecimento de todo seu teor,
constate também que o Decreto-lei n.O 477,
quanto à sua redação, envergonha o con
ceito do legislador brasileiro Esperamos
que V. Ex.", após detida análise, possa tal
vez reformular sua opinião, porque não
podemos conceber juventude brasileira pre
parada para enfrentar o porvir e o futuro
sob a égide da opressão, sob a égide de um
diploma político, que no amanhã pode cei
far-lhe a cabeça; sob a égide de um diplo
ma político que não lhe dá as mínimas con
dições de garantia. Porque, como dissemos,
o 477 fala em comicio não autorizado e o
estudante não sabe qual seja o comício au
torizado; fala em atos de subversão. mas
não os define; fala em atos atentatórios à
ordem pública, e fica ao talante do Diretor
do estabelecimento de ensino concebê-los e
defini-los; fala em atos atentatórios à mo
ral, e fica ao talante também do dirigente do
estabelecimento escolar saber o que signifi
cam tais atos. Por isso, nós o consideramos
de opressão. A juventude brasileira não
pode. de maneira nenhuma, ser preparada
para enfrentar o futuro da Nação. que deve
ser radioso, deve ser com Integracâo per
feita do nosso jovem, sob a égide de um
diploma de exceção mal elaborado, imper
feito tecnicamente, Injurídico e inconsti
tucional, como iremos mostrar posterior
mente.

Concedo, com muito prazer, o aparte ao
nobre Deputado Amaury Müller.

O Sr. Amaury Müller - Quero cumpri
mentar V. Ex." pela forma corajosa e de
sassombrada com que condena o malfadado
Decreto-lei n.? 477, verdadeiro garrote im
posto aos moços, brasileiros. Tenho para
mim, nobre Deputado Odacir Klein, que a
tese de que o estudante deve estudar, e ape
nas estudar, é demasiado bem pensante
para ser verdadeira. Dír-se-à, em oposição
à tese que defendemos, ou seja, da revoga
ção pura e simples desse esdrúxulo institu
to, que os moços podem fazer política nos
Partidos, na ARENA ou no MDB. Os moços
pretendem fazer isso, mas não custa lem
brar o episódio de São Luís Gonzaga. no
Rio Grande do Sul, registrado há pouco
mais de duas semanas. Os moços do setor
jovem do MDB reuniram-se naquela cidade
para discutir os graves problemas que an
gustiam a gente brasileira. E que aconte
ceu? "Um São Luís - gate", Sob a mesa que
presidia os trabalhos foi localizado um mi
crofone altamente sofisticado, com a inten
ção - penso eu - de saber o que os moços
estavam discutindo, E não foi só isso, nobre
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Deputado. Pouco antes da primeira reu
nião do setor jovem, em São Luís Gonzaga,
um cidadão, que se intitulava delegado de
polícia, procurou-me para dar informações,
que não lhe pedi, dizendo que a pessoa que
estava anotando os nomes dos moços que
entravam no recinto da reunião não era do
Serviço Nacional de Informações e que ha
via sido retirada à forca do clube onde se
realizava o encontro dos moços do MDB. E à
noite. no comício, era difícil saber quem era
militar e quem não era militar, talo núme
ro de pessoas disfarçadas entre o. público,
com gravadores, máquinas fotográficas, pa
ra anotar tudo quanto se dizia ali, como
se o MDB não usasse as tribunas populares
nas Câmaras de Vereadores, nas Assem
bléias Legislativas, nesta Casa e no Senado
para denunciar o que está acontecendo
com o Brasil. Ora, como, então, participar
de um dos dois Partidos, se acontecem fatos
lamentáveis como esse? Ademais, nobre
Deputado Odacir Klein, o próprio Senador
Jarbas Passarinho, quando Ministro da
Educação e Cultura, declarou que o Decre
to-lei n.? 477. era uma "Lei de Newton" às
avessas e depravada, mas, Ministro da
Educação e Cultura, não cuidou de revogar
esse esdrúxulo instituto. Quero cumpri
mentá-lo pela maneira corajosa com que
examina o problema e oferece este extraor
dinário libelo contra o Decreto-lei n.O 477,
realmente um garrote imposto à mocidade
brasileira.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço ao
nobre Deputado Amaury Müller pelo seu
aparte, que incorporo ao meu pronuncia
menta.

Concedo, corn todo o prazer, o aparte ao
nobre Deputado JG de Araújo Jorge.

O Sr. JG de Araújo Jorge - Meu aparte
é de soüdarredade, obviamente, a V. Ex.a ,
pelo pronunciamento que faz e que vem ao
encontro de outros tantos feitos pelo MDB
na 7.'" Legislatura. Eu próprio tive oportu
mdade de apresentar aqui um projeto de lei
que dava a todos os estudantes, professores
ou funcionários de escolas, faculdades e co
légios atingidos pelo 477 - que cerceava a
partíctpaçâo dos estudantes na vida política
do País - o direito de poderem fazer uma
revisão nos processos e de se defenderem
naqueles casos em que foram eles afasta
dos por esse decreto Como sabe V. Ex.", Q

es_tudante - o universitário, em especial _
nao deve apenas estudar. Precisamos acabar
com essa balela de se afirmar que ele só
deve estudar: o estudante deve participar
da vida política do País. Ele é soldado quan
do a Pátria precisa dele, é eleitor na vida
política, e o natural é que suas associações
tenham direito de se organizar e de parti
cipar, porque são a parcela mais ídealísta, a
mais íncontamínada de toda a populaçâo,
mais capaz de nortear um Governo auten
ticamente democrático nos seus verdadeiros
destinos.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço ao
nobre Deputado JG de Araújo Jorge a bri
lhante intervenção.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Cé
lio Marques Fernandes, que' se encontrava
em ordem de preferência.

O sr, Célio Marques Fernandes - Nobre
Deputado, embora arenísta e revolucionário,
acho que o 477 mais nenhuma razão tem de
existir. Foi resultado de circunstâncias da
época, do momento. Afastados os estudantes
proríssíonaís - e o foram realmente - que
se matriculavam nas universidades todos
os anos somente para agitar e criar pro
blemas, hoje não mais se justifica a exis
tência do aludido decreto. Durante a última
campanha eleitoral, da qual meu Partido
não saiu vitorioso, íamos às uníversídade
dialogar com os estudantes. A primeira
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pergunta que nos dirigiam era sobre o 477.
Após dizermos que não o aceitávamos, fica
vam surpresos. Entretanto muito mais em
breve do que muitos pensavam, o próprio
GOverno o extinguirá V. Ex.a há de ver.

O SR. ODACIR KLEIN - Nobre Deputado
Célio Marques Fernandes, ouço com imen
sa satisfação seu aparte, porque nos dá es
peranças de que em breve a juventude bra
sileira ficará livre desse diploma de exce
ção e de opressão.

Concedo Q aparte ao nobre Deputado Luiz
Henrique.

O Sr. Luiz Henrique - Nobre Deputado
Odacir Klein, o discurso que faz V. Ex. a nes
ta tarde irá para a História, que registrará,
para vergonha daqueles que a lerem, que, no
Brasil em detenninada época, o estudante
ficou impedido de falar, de participar, de
se integrar nos problemas nacionais. A His
tória dirá para vergonha dos que a lerem
posteriormente, que das universidades bra
sileiras se expulsaram professores dos mais
qualíficados, que foram produzir tecnologia
no exterior para, depois, ser adquirida pe
las divisas do próprio Brasil. O discurso de
V. Ex." está predestinado a figurar nos
Anais da História Brasileira. Receba meus
parabéns. Também na política vigora o
principio físico: "a toda ação corresponde
uma reacâo igual e em sentido contrário".
Essa reação já se manifestou através do
voto da juventude, nas últimas eleições, em
favor da Oposição, e voltará a I!1anife~t~r
se futuramente, proporcionando a OPOSIÇao,
nesta Casa, maioria nas próximas eleições
parlamentares federais.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço ao no
bre Deputado Luiz Henrique o aparte opor
tuno.

Vou conceder o aparte ao nobre Deputado
Antônio Carlos para, posteriormente, con
cluir meu pronunciamento. Pretendo ain
da ouvir o nobre Deputado Nelson Marche
zan, que já se encontra frente ao microfo
ne. Meu pronunciamento não seria comple
to sem a intervenção de S. Ex. a , eis que já
é praxe o nobre colega apartear-me em to
dos os meus discursos nesta Casa.

O Sr. Antônio Carlos - Nobre Deputado
Odacir Klein, aqueles que defendem a exis
tência do 477 perguntam sempre o que quer
a mocidade. Uma resposta nossa, desta trí-

. buna, não daria a entonação necessária.
Por isso recorremos à experiência, à vivên
cia e acima de tudo à cultura de Tristão de
Athayde, que, em artígc publicado no "Jor
nal do Brasil", em 28-6-74, à pergunta "Que
quer a Mocidade?", responde: "Francamen
te não sei ou estou farto de saber. Mas isso
não é pergunta que se faça a um octage
nárío. Creio, entretanto, poder dizer o que
ela não quer. Evidentemente não quer con
tinuar a ser marginalizada como vem sen
do desde 1964, marginalizada ou manipula
da paternalisticamente, o que também não
me parece ser muito do seu agrado. Daqui
a meio século nenhum dos nossos futuros
estadistas poderá dizer que foi na mocida
de um líder estudantil. Não há mais lideres
estudantis. Que tristeza! Que decadência!"
Acho que isso basta.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço ao no
bre Deputado a intervenção e concedo com
muito prazer o aparte ao nobre Deputado
Nelson Marchezan.

O Sr. Nelson Marchczan - Sinto-me hon
rado com a concessão do aparte. V. Ex.a já
me distinguiu ao manifestar o desejo de que
eu ouvisse seu discurso. Isto para mim é
uma honra. Nunca defendi o 477. Depois de
haver encontrado na Europa alguns repre
sentantes latino-americanos e um alto fun
cionário da Presidência da República do
México, cheguei à conclusão, entretanto. de
que, num determinado período, o 477 foi
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benéfico ao Brasil. Admito lísamente que
hoje ele deveria ser revogado pelo pouco
-para que se presta e sobretudo pelo muito
que está desgastando o Governo e pelo mui
to tempo que nos faz perder em sua dis
cussão. O 477 devia ser reexamínarío e, se
possível, revogado. mesmo porque o Governo
dispõe de leis para manter a segurança in
terna do País, o que é obrigação sua. No
México, durante as manifestações estudan
tis, mais de 400 líderes estudantis morre
ram, e nós, no Brasil, felizmente tivemos a
lamentar apenas uma ou duas mortes de
estudantes. Se não tivesse sido tomada uma
providência drástica, talvez violenta, certa
mente muitas famílias brasileiras estariam
a lamentar perdas de seus filhos, possivel
mente de seus líderes familiares. De outra
parte, Sr. Deputado - não é propriamen
te a V. Ex. a que me dirijo agora, mas aos
colegas que o apartearam - dizem que o
estudante brasileiro não conhece a reali
dade. Peco escusas a V. Ex. a , mas é deste
Governo ~o projeto Rondon, que leva o es
tudante de urna parte a outra do Brasil pa
ra conhecer as mazelas e as partes mais
atrasadas do Pais e prestar socorro aos ne
cessitados. Nesta Casa mesmo, hoje, estão
seis grupos de estudantes estagiários dos
mais diversos pontos da Pátria, que aqui
participam do debate, do nosso trabalho e
se assenhoram da realidade brasileira. Nos
diálogos que tenho mantido com estudan
tes nas universidades. tenho notado sua
consciência profunda dos problemas brasi
leiros. Os estudantes, exatamente neste mo
mento, no Brasil, se comparados aos seus
colegas de outras épocas, levam mais vanta
gens no conhecimento dos nossos proble
mas e das nossas realidades.

O SR. PRESIDENTE (Alencar Furtado) 
Lembro ao nobre orador que dispõe de ape
nas cinco minutos para encerrar suas con
siderações.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço à Pre
sidência a observação e ao nobre Deputado
Nelson Marchezan o aparte. S. Ex.a, Depu
tado da ARENA, dá-nos a oportunidade de
ouvir que efEtivamente ~ Decreto-Lei n.? 477
pode perfeitamente ser revogado. sem qual
quer prejuízo para o ordenamento normal
e regular do Pais.

Prossigo, Sr. Presiderrte.

Ao dirigente do estabelecimento de en
sino será deferido conceber o que seja ato
contrário à moral ou à ordem pública. Não
haverá, jamais, condições de saber se a prá
tica de qualquer ato é ou não tntracâo ao
Decreto-lei. n.v 477. no conceito do dirigen
te. E a inibição se acentua em face da gra
vidade das penas que podem ser aplicadas,
através de processo tão singelo:

a) se se tratar de membro do corpo do
cente, funcionário ou empregado de ensino,
a punição será demissão ou dispensa e a
proibição de ser nomeado, admitido ou con
tratado por qualquer outro de mesma na
tureza, pelo prazo de cinco anos;

b) se se tratar de aluno a pena será o
desligamento e a proibição de se matricular
em qualquer outro estabelecímento de en
sino pelo prazo de três anos.

São penas cruéis: proibição de trabalhar,
para prover o sustento de sua família e
proibição de estudar.

Por tudo isto, há a inibição do estudante,
do professor, do funcíonário ou do empre
gado de estabelecimento de ensino em par
ticipar de atividades polítíeas,

No entanto, não podemos esquecer que o
futuro da nacionalidade está depositado
nas mãos desta juventude que hoje passa
pelos bancos escolares sem merecer. da le
gislação vigente, a contemplação devida pe
las nossas tradições liberais.

l\'Iaio de 1975

Do aspecto juridico, temos condições de
demonstrar que o Decreto-lei n.o 477 é mal
concebido e mal elaborado.

Apresentamos, com apoio de mais trinta
Deputados do MDB, projeto de lei visando
à revogação pura e simples do famoso De
creto-lei.

Objetivando algum êxito, deixamos, na
justificativa, de dar ênfase ao problema po
lítico, para demonstrar as falhas do diplo
ma legal do aspecto jurídico e constitucio
nal, pois que assim nem mesmo os radicais
do sistema - que somente conhecem a lín-,
guagem da opressão, não estando prepara
dos para o processo de distensão preconi
zado pelo Presidente Ernesto Geisel e que,
conseqüentemente, do aspecto politíco, de
fendem a continuidade de vigência do 477
- terão condições, do aspecto da jurídící
dade, de defendê-lo, pois que representa
um verdadeiro atentado à inteligência jurí
dica brasileira e ao consenso universal da.
extraordinária capacidade do legislador do
Brasil.

Eis a íntegra da proposição:
"PROJETO DE LEI N.o --, DE 1975

Revoga o Decreto-lei n.O 477, de
26 de fevereiro de 1969, que "define
infrações disciplinares praticadas
por professores, alunos, funcioná
rios ou empregados de estabeleci
mentos de ensino público ou par
ticulares" .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 l!: revogado o Decreto-lei n. o
477, de 26 de fevereiro de 1969, que "de
fine infrações disciplinares praticadas
por professores, alunos, funcionários ou
empregados de estabelecimentos de en
sino público ou particulares".

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na da
ta de sua publicação.

Justificação

A revogação pura e simples do Decreto
lei n.o 477, de 26 de fevereiro de 1969,
pode parecer a muitos uma tentativa
para elidir do nosso ordenamento jurí
dico uma lei de repressão política a uma
parcela ponderável da população bra
sileira: os estudantes. Embora o con
teúdo repressivo do diploma legal re
pugne nossa consciência do justo e do
injusto, não é esse o "leit-motív" que
nos animou à apresentação deste pro
jeto. A proposta ora submetida à apre
ciação do Congresso Nacional prende
se basicamente à eliminação desse
exemplar do acervo de leis mal elabo
radas, que deslustram o conceito de que
o Executivo sabe manipular e fornecer
à Nação leis inteligentes, estremes de
erros graves.
2. Vejamos:

I - Da Técnica Legislativa e da
Injuridicidade

O Decreto-lei, n.O 477 principia por pe
car na própria ementa. No dizer dos
grandes autores que trataram do as
sunto, entre os quais Hésio Pinheiro
(in "Técnica Legislativa", 2.a ed., 1962,
pág. 49), a ementa, ou rubrica, "é uma
frase curta, capaz de exprimir, real
mente, o seu objetivo ou finalidade pri
mordial". Enumera os seus elementos
fuydamentais: concisão, precisão de
termos, clareza e realidade. Integra a
precisão de termos e a clareza a sua re
dação, que deve ser escorreíta, intensa
a erroriías gramaticais. Transcreve
mo-la:
"Define infrações disciplinares pratica
das por professores, alunos, funcioná
rios, ou empregados de estabelecimentos
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de ensino público ou particulares, e dá
outras providências."

As gramáticas e os dicionários definem
o artigo, na essência, como "palavra que
se junta aos substantivos para indicar
que se tomam em sentido determinado."
("Pequeno Dicionário Brasileiro da Lín
gua portuguesa", Edição Vietor Civita,
1971). Ora, se a lei define os atos, in
frações, das pessoas enumeradas, logi
camente esses atos são determinados e,
conseqüentemente, devem vir precedi
dos do artigo definido, que os determi
na, como determinados estão. Logo, a
ementa deveria redigir-se: "Define as
infrações disciplinares" ...

:I. A ementa, como salientado, deve
conter uma frase curta, apta a expres
sar seu objetivo ou finalidade. Para que,
portanto, uma ementa de enumeração
exaustiva, se se pode redigi-la de ma
neira muito mais simples? Bastaria:
"Define as infrações disciplinares pra
tkadas dentro ou fora de estabeleci
mentos de ensino, e determina outras
providências". Se as infrações são pra
ticadas, só o podem ser por alguém e
esse alguém define-o o art. 1.0 A des
necessidade, também, de se dizer se o
estabelecimento é de ensino público ou
particular, evidencia-se. Qualquer es
tabelecimento de ensino enquadra-se
na lei, porque só existem o público e o
particular. Daí o excesso em especificar
o tipo de estabelecimento de ensino.
Ainda na ementa, outra abusão: ." "es
tabelecimentos de ensino público ou
particulares"... Por que "particulares"
no plural? Somente se compreende essa
forma se o legislador pretendesse dis
tinguir estabelecimentos particulares de
estabelecimentos de ensino, o que seria
erro maior, porque a hipótese abrange
ria todos os estabelecimentos Particula
res (casas comerciais, firmas, indústrias,
etc.) , Não foi, portanto, essa a intenção.
Quis o autor referir-se aos estabeleci
mentos de ensino público ou de ensino
particular. Para que, então, a plurali
zação do adjetivo particular se o subs
tantivo ensino, com que concorda em
gênero e número, aparece no singular?
Particulares, como está, afastaria a
concordância com ensino e o levaria a
concordar com estabelecimentos, um er
ro vitando. Interessante que no texto
do art. 1.° faz-se a retificação e, lá,
o adjetivo está no singular. Não se ar
gumente seja erro tipográfico do mo
delo em exame, porque temos em mãos
vários exemplares diferentes do Decre
to e todos eles repetem a erronía.

4. O item U em que se divide o art. 10
contém a seguinte superfluidade: afir
ma que comete infração disciplinar a
pessoa (enumerada) que "atende con
tra pessoas ou bens, tanto em prédios
ou instalações, de qualquer natureza,
dentro de estabelecimentos de ensino,
como fora dele" (grifamos os excessos).
Bastaria, data venia: atente contra pes
soas ou bens de qualquer natureza. Es
taria dito tudo, porque a norma pune
qualquer atentado, tanto em prédios ou
instalações, como dentro dos estabele
cimentos ou fora deles. Observe-se que
o certo é "deles", no plural, para con
cordar com "estabelecimentos". Enfim,
a forma escolhida para a sua redacâo é
a pior possível. Há'anaeolutía no - des
vio após o comparativo "tanto em pré
dio ou instalações", que ficou no ar, sem
seqüência sintática.

"Relativamente ao item lU, outro erro
de concordância, quando, no final, o
"dele" permanece no singular, quando
deveria concordar com movimentos
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subversivos, passeatas, desfiles ou co
mícios". Atente-se para o fato de ter
mos diante de nós nada menos que
três textos do Decreto, todos de publi
cações diferentes ...

6. Outro deslize quanto à tecnicidade
de sua elaboracâo reside em consignar
primeiro por extenso e, em seguida, re
peti-las, dentro de parênteses, em al
garismo, toda vez em que se refere a
grandezas. Verbi gratia, cinco (5). em
vez de 5 (cinco), como recomendam os
tecnlcístas. A razão da inserção paren
tética explica-se pela necessidade de
toda vez em que sair mal impresso um
número, em textos legais, sua repetição
por extenso, entre parênteses, venha
em socorro do algarismo supresso ou
ílegível. Atente-se para o pormenor de
que não há um procedimento uniforme
em todo o contexto. Ora se inscreve o
algarismo precedido do numeral por
extenso, ora consigna apenas o nume
ral e se despreza o algarismo.
7. Como último desaire técnico da
proposição sob o ponto de vista formal,
no nosso entender, há o artigo 6.°, que
engloba as cláusulas de vigência e de
revogação. Tem sido vezo do Executivo
não respeitar os ditames da técnica
legislativa, na parte em que ensina, en
faticamente, que "cada artigo deve con
ter um único assunto" (op. eít., pág.
84). E os artigos agasalhadores das
duas cláusulas até que dispõem sobre
assuntos antagônicos; manda, um, a lei
entrar em vigor e manda, o outro, re
vogar as disposições em contrário ...

8. Continuemos a dissecar a técnica
elaboratíva do Decreto-lei, agora quan
to à impropriedade, imperfeição ou
desnecessidade de alguns de seus pre
ceitos. Todos os artigos definidores das
infrações disciplinares estão a repetir,
com outras palavras, infrações já pre
vistas em outros textos de lei, porquan
to quem os concebeu esqueceu-se de
afirmar que essas transgressões disci
plinares são puníveis, assim ou assado,
se cometidas por aquelas pessoas na
qualidade de aluno, professor, funcio
nário ou empregado de estabelecimento
de ensino. Bastaria que se redigisse as
sim o artigo 1.0;

"Comete infração disciplinar o profes
sor, aluno, funcionário ou empregado de
estabelecimento de ensino público ou
particular que, nessa qualidade:" (gri
famos o acréscimo'>
A expressão condicional "nessa quali
dade" emprestaria ao agente da infra
ção uma qualidade particular, especial,
vizinha daquela que a doutrina penal
classifica de crime próprio. Com a ere
ção de novos sujeitos ativos para os
atos que especifica, a disposição do
artigo 1.° elidiria seu caráter repetitivo,
em cotejo com outros textos legais. Se
o legislador do 477 tivesse' suprido a
lacuna apontada, as infrações constan
tes cos itens lU (prática de atos
subversivos) e IV (posse de material
subversivo) não se teriam tornado des
piciendas ao repetirem os crimes pre
vistos nos itens lU e I, respectivamen
te, do artigo 45 da Lei de Segurança
Nacional, porque esses crimes, prati
cados por estudante, professor ou ser
vidor de estabelecimento de ensino se
transformariam em infrações discipli
nares como atos eomissívos próprios, li
bertos da órbita da segurança nacional.
Como está no Decreto, sem o adendo
de que aquelas infrações serão assim
consideradas se praticadas por profes
sor, aluno ou servidor de estabelecimen
to escolar, nessa qualidade, quaisquer
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daqueles atos (infrações) estariam sub
sumidos nos dispositivos da Lei de
Segurança. No mesmo diapasão do en
tendimento aqui exposto, estão as
infrações previstas nos itens V e VI do
artigo 1.0 do malfadado Decreto-lei, que
encontram repressão em outro diploma
legal. Para arrematar esse entendimen
to, ressalte-se a infração disciplinar
contida no item VI, in fine, do mesmo
artigo 1.0, que diz, expressis verbis:

"Art. 1.0 .•...•...•..•.••.•••..••••••••

VI - .. '" ou para
praticar ato contrário à moral .......•,.

o Código Penal Brasileiro dedica todo
um Título, o VI, aos crimes contra os
costumes, praticados contrariamente à
moral. Logo, se se não especificar que
esses crimes, praticados na condição
daquelas peSSOaS constantes do enun
ciado do artigo 1.0, caput, constituem
infrações disciplinares, com penas mais
benignas, a norma se esvazia e desapa
rece ante o império da norma penal
genérica. Aliás, todo o elenco das infra
ções especificadas pelo Decreto-lei tor
na-se inócuo ante o parágrafo 5.° do
artigo 3.°, que reza:

"§ 5.° Quando a infração estiver ca
pitulada na Lei Penal. será remetida
cópia dos autos à autoridade compe
tente."

Seria possível, ausente a ressalva da
condição do agente, o cometimento da
quelas infrações sem envolvimento com
a lei penal? Parece-nos que não e, se
não, por que a superfluidade da enu
meração. tão ociosa quão desprezível?
Toda infracão discriminada no Decreto
sub-examen está capitulada, ora na lei
penal comum (Código Penal), ora na
lei penal especial 'Lei de Segurança
Nacional). É aqui que muitos relatores,
dos mais ilustrados da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, têm
inquinado de injurídicas proposições
desse jaez. Projetos que tentarem der
ribar ou modificar indiretamente a sis
tematização de normas pertencentes ao
direito material, substantivo, básico
das demais normas formais ou adjeti
vas, sem que proponham alteração
do texto fundamental, têm sido. por
multes, COnsiderados Iniurídícos e, por
tanto, rejeitados.

9. O Decreto-lei n.o 477 não é projeto,
é lei; sua injuridicidade, por conse
guinte, não pode mais ser sanada por
simples emenda ou rejeição. O remédio
é revogá-lo por outra lei de igual hie
rarquia; a lei ordinária.
A Injurídícídade mais flagrante que
ressuma de seu contexto é a afronta a
um dos mais legítimos direitos do Ho
mem: o direito à subsistência, o direito
à vida. Quando uma lei atenta contra.
o direito natural, um dos príncípíos
gerais de Direito, é lei Injurídíca, de
exceção, fadada à repulsa geral. É o
que, inquisitorialmente, dispõe o item
I do § 1.0 do art. 1.°;

"
§ 1.0 As infrações definidas neste ar
tigo serão punidas:
I - Se se tratar de membro do corpo
docente, funcionário ou empregado de
estabelecimento de ensino, com pena de
demissão ou dispensa, e a proibição de
ser nomeado, admitido ou contratado
por qualquer outro da mesma natureza,
pelo prazo de cinco (5) anos;" (grifa
mos.)
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Se, exempli gratia, um professor só dis
põe do magistério para o sustento pró
prio e da família participar de uma
passeata que julga patriótica, embora
não autorizada, ou um empregado de
colégio, por ignorância, tomar parte de
um comício ainda não autorizado, fi
carão, ambos, na miséria, sem meios de
subsistência? Os próprios governos pós
revolucionários, no Brasil, vêm respei
tando o chamado direito originário aos
punidos por atos institucionais, às vezes
por práticas muito mais graves do quc
as estatuídas no Decreto-lei. Permitem
que os cassados exerçam as atividades
profissionais para as quais estão habi
litados, a fim de que a fome não lhes
bata à porta. Por acaso os atingidos pe
las disposições do 477 não enfrentam
os mesmos problemas? A Declaração
Universal dos Direitos do Homem, pro
clamada pela Assembléia Geral das Na
ções Unidas e assinada pelo Brasil,
estabelece, respectivamente, em seus,
artigos III e XXIII, que todo homem
tem direito à vida e ao trabalho, à livre
escolha de emprego, a condições justas
e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego. São preceitos de
direito internacional derivados do di
reito natural à vidafe, portanto, à sub
sistência e, conseqüentemente, ao tra
balho.
Outro passo que nos chama a atenção
é a existência do art. 4.0 , expressis:
"Comprovada a existência de dano pa
trimonial no estabelecimento de ensino,
o infrator ficará obrigado a ressarcí-ão,
independentemente das sanções disci
plinares e criminais, que, no caso, cou
berem."
Basta, para comprovar a superfluidade
desse preceito, a citação do artigo 159,
do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão vo
luntária negligência ou imprudência,
Violar direito, ou causar prejuízo a ou
trem, fica obrigado a reparar o dano."
]i: demonstração de má técnica incluir
em corpo de lei preceito já estipulado
em outro constante do direito positivo.

11 - Da Inconstitucionalidade
10. O problema da inconstitucionali
dade dos atos praticados com base nos
Atos Institucionais tem ocupado a
pauta de numerosos tribunais do País.
Alega-se sua inconformidade com o
texto constitucional, quando este esta
belece:
"Art. 153.....•....•...•.•.•....•...••

§ 4.0 A lei não poderá excluir da apre
ciação do Poder Judiciário qualquer
lesão de direito individual.
§ 15. A lei assegurará aos acusados
ampla defesa, com os recursos a ela
inerentes" ...
'Iodos sabemos que tais Atos advíeram
de uma sttuaçào excepcional ocorrida
em certa quadra da vida nacional,
reconhecidamente passional e tumul
tuada. Quisesse Deus não existisse Ato
Institucional, porque não teríamos a
pairar sobre nossas cabeças essa "espa
da de Dâmocles", que não sabemos
quando se despencará. Mas, se a pró
pria Constituição, no seu artigo 181,
itens I, II e lII, das "Disposições Gerais
e 'I'ransitórfas" manda aprovar esses
atos, excluindo-os de apreciação judi
cial, não há falar em inconstituciona
lidade do Decreto-lei n. O 477, expcdído
de acordo com o art. 2.°, § 1.°, do AI-5.
A ressalva consta da Lex Fundamenta
lis e, portanto, o dispositivo genérico
contido no art. 153, S 4.0 , supracitado,

não se aplica aos casos especiais aco
bertados pelo art. 181 e respectivos
itens.
11. Fenômeno diferente acontece com
o prefalado item I do § 1.0 do primeiro
artigo, quando corta os meios de sub
sistência do membro de corpo docente
e do servidor de estabelecimento de
ensino, cujos atos nele se enquadrarem.
Além da ínjurídícídade há pedaço
apontada, ocorre, realmente, uma in
constitucionalidade. Ora, a oportunida
de de trabalho para todos é uma das
conquistas mais sígníríeatívas do mun
do civilizado. Reforçada pelo espírito
liberal predominante após a Revolução
Francesa, inscreveu-se em quase todas
as Constituições modernas, vindo a
cristalizar-se, em 1948, na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, em
1964, no Brasil, na Lei n.o 4.319, de 16
de. março de 1964 (Cria o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Huma
na) e em 1967, no texto da nossa Carta
Magna, S 23 do art. 153, verbis:
"11: livre o exercício de qualquer traba
lho, ofício ou profissão, observadas as
condições de capacidade que a lei esta
belecer."
Essa a inconstitucionalidade que vis
lumbramos no Decreto-lei em exame,
por impedir que o indigitado autor de
uma das infrações possa exercer o sa
cratíssimo direito ao trabalho. Esse di
reito laborativo sofre ainda restrições
graves, quando se suspende o indiciado
de seu cargo, função ou emprego ou, se
estudante, impede sua freqüência às
aulas, caso o requeira o encarregado do
processo (art. 3.°, § 1.0, do D.L. 477).
Se o estudante, v.g., for indiciado (no
te-se: indiciado vem de indício, sinal,
vestígio, ou, como o define ° "Novíssi
mo Dicionário Jurídico Brasileiro", pág.
336, circunstância que deixa entrever
uma coisa, sem a descobrir completa
mente), pode ficar proibido de freqüen
tar as aulas. Signífica que, se o encar
regado entender de solicitar a proibi
ção, o estudante perderá o ano. Como
punir alguém que ainda não passou de
indiciado, antes mesmo de se formali
zar a acusação? E se o processo, ao fi
nal, concluir pela inocência do acusa
do? Por isso pensamos ser extrema
mente exorbitante a cláusula inscrita
no § 1,D do artigo 3.°, por ensejar seja
negado efeito suspensivo aos atos sín
dicantes.

UI - Conclusão
Ante todo o exposto nesta justificação,
cremos ter levantado ao Decreto-lei
n.o 477, de 26 de fevereiro de 1969 sus
peição sutícíentem-nte fundada' para
que os nobres colegas de sodalícío se
recusem, como nós, a aceitá-lo como
concebido, porque lei, sendo uma com
mune praeceptum, é, no dizer de Fer
rara, a expressão da vontade do Estado
e esta persiste autônoma, independenté
do complexo de pensamentos e tendên
cías que animaram as pessoas eoope
rantes em sua emanação.
Sala das Sessões, em de de
1975. - Odacir Klein." (Seguem-se as
assinaturas de apoío.)

Entendemos que, na justificativa do pro
jeto, demonstramos cabalmente que a re
dação do 477 foi precipitada e, em conse
qüência, mal elaborada.

No seu enunciado, por exemplo, se lê:
"Define infrações disciplinares pratica
das por professores, alunos, funcioná
rios ou empregados de estabelecimen
tos de ensino público ou particulares."

Dai se entende que o decreto-lei, em face
dos vocábulos "estabelecimentos" e "par
ticulares" estarem no plural e os vocábulos
"de ensino público" no singular, define in
frações praticadas em estabelecimentos de
ensino público, ou estabelecimentos parti
culares, mesmo não de ensino.

No entanto, já in caput do art. 1,D pode-
se ler:

"Comete infração disciplinar o profes
sor, aluno, funcionário ou empregado
de estabelecimento de ensino público
ou particular que: ... "

Por aí se vê que, em face da pressa, o
enunciado do decreto-lei tem teor diferente
do que está disposto em seu corpo.

De outra parte, não constando que
define infrações praticadas por profes
sores, alunos, funcionários ou emprega
dos de estabelecimentos de ensino, quando
nessa qualidade praticam os atos previstos,
causa uma grande confusão. l1: que os atos
praticados pelas pessoas meneíonadas, mes
mo que não o sejam na condição de pro
fessores, alunos, funcionários ou emprega
dos dos estabelecimentos de ensino, esta
riam, na ausência da expressão nessa qua
lidade, correspondendo a infrações ao De
creto-lei n,o 477, quando alguns deles,
quando praticados por qualquer pessoa
(art. 1.0, inciso IH - prática de atos
subversivos - e inciso IV - posse de ma
terial subversivo) estão previstos na Lei
de Segurança Nacional.

Desta- forma, deíxa 6 Deeréto-leí n~o 477;
com sua redação, a dúvida: a prática, pe
las pessoas mencionadas, de tais atos, fora
da condição de professor, aluno, funcioná
rio ou empregado do estabelecimento de
ensíno, incide nas penas do Decreto-lei
n.o 477 ou da Lei de Segurança Nacional?

O art. 4.0 repete apenas dispositivo do
Código Civil, quando prevê que "compro
vada a existência de dano patrimonial no
estabelecimento de ensino, o infrator ficará
obrigado a ressarci-lo. independentemen
te das sanções disciplinares e criminais,
que, no caso, couberem", já que o art. 159
do Código Civil preceitua que aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligên
cia ou imprudência, violar direito, ou cau
sar prejuízo a outrem, fica obrigado a re
parar o dano". Assim, o .dísposítívo é su
pérfluo.

Desta forma, são flagrantes as ínjurídící
dades contidas naquele decreto-lei, numa
demonstração evidente de que é um apên
dice vergonhoso dentro do nosso contexto
legal e que pode e deve ser revogado. sem
nenhum prejuízo para nosso ordenamento
jurídico.

Como, no entanto, esses argumentos de
monstrando que o diploma legal deslustra.
o conceito do legislador brasileiro estão far
tamente analisados, em onze laudas datí
lografadas, na justificativa do projeto que
juntamente com outros trinta colegas apre
sentamos e que constará dos Anais, dis
pensável se faz que continuemos a exami
nar o problema por este aspecto, já que
inclusive a exigüidade do tempo não o per
mitiria.

Do aspecto constitucional é que entende
mos que o famigerado decreto-lei apresenta.
anomalias flagrantes.

Lê-se, na Emenda Constitucional n.O 1,
art. 176, caput:

"A educação, inspirada no principio. da
unidade nacional e nos ideais de liber
dade e solidariedade humana, é direito
de todos e dever do Estado, e será dada
na escola e no lar."

E no art. 153, § 23, lê-se:
"]i: livre o exercício de qualquer tra
balho, oficio ou profissão, observadas
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as condições de capacidade que a lei
estabelece."

No entanto, embora consagrados na
Emenda Constitucional n,> 1, os direitos de
receber educação e de trabalhar, o famige
rado decreto-lei proíbe aos por ele punidos,
exatamente de estudarem ou trabalharem.
Inclusive a proibição do trabalho ou do
estudo iniciam com a abertura do processo
sumário, quando o professor, aluno, fun
cionário ou empregado é apenas um indí
dado e não se tem eerfeza de sua conde
nação. A oportunidade de trabalho, no en
tanto, é uma das conquistas mais significa
tivas do mundo civilizado, reforçada no es
pírito liberal da Revolução Francesa e ins
crita em quase todas as Constituições mo
dernas, culminando por sua consagração
na Declaração Universal dos Direitos Hu
manos, em 1948.

Por força disto, uma legislação ordinária
que proíba o direito de exercício de pro
fissão ou mesmo o direito à educação, é
inconstitucional, inclusive porque fere o
direito natural, que é o direito à própria
subsistência.

Até ao recluso procura-se propiciar opor
tunidades para o trabalho e para o estudo.
Ao punido pelo Decreto-lei nP 477 isto fica
vedado.

Vemos, assim, que o famigerado decreto
lei é ínjurídico e inconstitucional.

!le um ,l?rojeto com seu teor tivesse a
iniciativa de üiu pãriãiiié~t~~, sof1'~r'ill. pa
recer desfavorável da Comissão de C~nB
títuíção e Justíça, que, com certeza, em
face de todas suas anomalias, concluiria
pela ünjurídícídade e pela inconstituciona
lidade. Ora, o 477 não é mais projeto. Jl:
decreto-lei. Somente poderá ser revogado
por uma lei de idêntica hierarquia: a lei
ordinária. Ao Poder Legislativo cabe expur
gá-lo do contexto da legislação vigente.

Vamos revogá-lo.
As tradições ltberals da legislaeão brasí

leira não permitem a continuidade de sua
vigência. A inteligência do legislador bra
sileiro também não pode eontínuar sendo
maculada pela vigência de um diploma le
gal tecnicamente falho, injurídico e incons
titucional.

E todos nós, independentemente do fato
de sermos da ARENA ou do MDB, que
cultuamos a Iíberdade, que entendemos que
ao jovem deve ser deferida a oportunidade
de, sem receios, participar da atividade po
lítica, devemos dar-nos as mãos e partir
para a revogacâo definitiva deste diploma
de exceção. -

Vamos revogá-lo.
".0 mesmo é perfeitamente dispensável
qFl1}tro do elenco legal brasileiro.

""Vamos demonstrar à juventude brasllel
ri!;. que somos reconhecidos àqueles jovens
que, no teatro -das operações bélicas, luta
ram pela defesa da liberdade e contra a
força e a opressão.

Em homenagem a eles, de mãos .dadas,
todos, independentemente de colaboração
partidária, vamos revogar o famigerado
Decreto-lei n.o 477: .

l' É. uma tarefa dign?ficante.,' (Palmas.)

O 8R. IJEN.RlQUE CA.RDOSO _ (Pl'O
Q-uncja o seguinte díseurso.) Br, Presidente,
Sts. Deptrtadoa, a pátria não é somente uma
{jl'ação geográfica, delímítada fisicamente;
tudo. quanto nela existir no campo moral,
subjetivo, faz p~rte do, seu todo, Gomo se
pudéssemos afirmar que ela se assemelha
ao homem que, ria sua criação divína, pos
sui corpo e alma. Oorpo- de matéria, alma
tle' subjetivo. Um não pode separar-se do
outro, sob pena do desequilíbrio à sua har-

monta de ação. Materialmente forte, prós
pera, gerando as soluções, para gáudio do
povo que também é pátria. Subjetivamente
forte com a liberdade de pensar, opinar,
de viver sob a égide de uma moral cons
trutiva e costumes salutares. Quando os
pratos da balança pendem um lado, sain
do do equilíbrio, a pátria também dese
quilibra-se.

Progresso material sem progresso no to
cante a pensamento livre é ação de força,
~ causa geradora de desequilíbrio em am
bos os lados, criando perturbações sociais,
o mesmo acontecendo com excesso do ou
tro lado, que, quando não gera o misticis
mo prejudícíal, cria o estado anárquico das
liberdades, o que equivale dizer o mesmo
mal ao equilíbrio social.

Pensamento livre é sinônimo de liber
dade, e dizemos com Ruy Barbosa que ela
está acima da própria pátria, "porque a
liberdade é a condição da pátria, é a cons
ciência, é o homem, é o princípio divino
do nosso existir, é o único bem, cujo sa
crifício a pátria nos pode reclamar, senão
deliberada ao suicídio, com que o amor da
pátria nos permitiria condescender".

8e assim é, não cremos no Estado abso
luto, nem na soberania popular sem límí
tes, gerando a anarquia, mas cremos no
homem, ser social, responsável, perante os
outros e se fazendo responsável ao res
peito dos outros. Tudo quanto ferir estes
conceitos, ferido está o ambiente social.

-Ô bôIDêiií, se! Í;1êfisânté, qcm J'Qntape
própria tem livre arbítrio, mas tem de,
para equilíbrio do ambiente em que vive,
sofrer as restrições que ele mesmo esta
belece, na elaboração reguladora de nor
mas jurídícas, onde se criam direitos e de
terminam-se obrigações, não só ao homem
em particular, mas também aos organismos
que chamamos Poderes, e com funções es
pecíficas para sua atuação. O homem é o
todo a quem é dirigida a ação dos Poderes
que não iH: pode transformar em arma de
um isolado, para uso em detrimento de
outros.

O poder não é coisa abstrata. Ê, ao invés
disto, um corpo vivo, atuante, que, acío
nade pelo homem e para o homem, leva
àqueles que o manipulam a responsabili-
dade maior do equilíbrio social. ~

Quando o excesso de força se faz pre
sente em um dos organismos que chama
mos Poderes e há predominância de um
sobre o outro, invadindo as áreas àe com
petêncía, de cada qual, surgem as posições
da arbítrio. Então, a sociedade perde a sua
própria posição de equilíbrio, passando a
ser mero instrumento nas mãos do poder
dominante.
. Os Poderes, dentro na conceituação de
um regímen de forma democrátíca, terão
de 'ser "harmônicos, porém independentes"
delimitada a sua área de ação, para que o~
choques de competência não possam des
caractsrízar a própria arírmaçãe dos res
ponsáveís pela forma de Governo que di
zem adotar e respeitar. Se assim é ~10 cam
po iminentemente político, há de sê-lo
também nos campos econômico' e social.

O ecletismo desfigura qualquer regímen,
gerando posições anacrônicas. As necessi
dades do momento, então, o transformam
em ditatorial, militar, :cientJficq, popular ou
coroado, e em face dessa posição hetero
gênea o homem jamais saberá em que
mundo político, 'econômico ou social está
realmente vivendo.

A ação da hora, do momento, como atua
ção de Governo, cria a perplexidade dos
impactos, daí advindo o Imprevísível sobre
a vida normal de qualquer nação.

'Quando um poder se desarmoníza com
outros, pela força de que se encontra pos
suído, nunca sabemos até quando os outros
poderão sobreviver, pois sob a sua inspi
ração daquele fica a existência dos atin
gidos, que passam a viver sob ato de con
sentimento, perdendo a auréola de segu
rança de sua própria existência. Vivem: en
quanto o poder dominante permitir, ge
rando ou a submissão ou a repulsa, em
críticas que ao mais das vezes é argumento
válido para interferências violentas, com a
aplicação de leis agressivas à independên
cia, ou melhor, à autonomia dos outros,
estas emanadas da sua própría imposição
de força.

Os poderes colegiados, então, têm os seus
membros sob a mira do poder forte, cujos
componentes têm as suas prerrogativas
cerceadas pela possível aplicação de leis de
exceção. Perde-se assim a autonomia, pois
uma é corolário da outra. A harmonia sem
autonomia é mera fíccão. Pode haver sub
missão consentida ou 'aparente, o que não
recomenda ao interesse público, que quer
atos autênticos na sua trilogia econômica,
política e social. A ação de qualquer poder
assemelha-se a de qualquer cidadão com
conhecimento dOIl seus direitos e obriga
ções, homem social, civilizado, que sabe até
onde vai o seu direito e onde eomeca o do
seu vizinho. Quando o homem age sob esta
inspiração, jamais o seu ambiente se eon
turba, por ação própria, mas somente se
outro empreende ação de desrespeito aos
seus direitos. Se ele se julga no direito,
~r l.~~~:iií.o de fQfi,ilJ.,l comete um engano,
pois, neste caso, vale a magnW::;1 ;:!~:'!~
de Tobias Barreto, honra das lertas ser
gípanas, que afirmava: "a força que não
vence a força não se faz direito, porque o
Direito é a for1<a que venceu a própria
força".

Há então a força do direito que há de
ser aplicada em benefício de uma legitimi
dade de direito, tendo como objetivo, em
última análise, o próprio homem, gerador
das Imposições do direito à sua liberdade
de pensar, de agir, de viver, bastando para
isto que as normas morais e legais que ele
mesmo convencionou sejam respeitadas pa
ra apanágio da sua própria existência. O
homem não é um autômato que, funcio
nando por botões, tenha de enquadrar a
sua ação à posição que os botões lhe índí
cam. Toda ação do homem, quer no cam
po político, econômico ou social, que é im
posta por determinações' alheias à sua von
tade, jamais se fixará nele, se é que ele
tem instrução bastante para autodírígír-se,
A ação terá de ser espontânea, nascida da
sua formação, da sua conceituação de vida
pública e privada, pois se assim não for há
nele o constrangimento, Cl.ue persistirá
até quando a sua censura Interior possa
suportar a situação. Alguns têm capacidade
maior à sua ação de censura, outros, não a
tendo, explodem em reações, que nem sem
pre são .próprias a ele mesmo, como pes
soa humana, e então passam a ser as vítí
mas do ambiente - político, econômico ou
social - instalado, que ele, homem, no seu
entender, por formação, não considerava
justo. Valem aqui as palavras do jurista
baiano Teixeira de Freitas - "Que bem
melhor se poderá fazer a um povo do que
dar-lhe leis perfeitas e justas?"

A. aceítação de, aparência; 'ou pela força,
não gera confiança em todas as áreas da
vida social, econômica ou política, e há
de ficar sempre a desconfiança, onde todos
são suspeitos.

Instala-se então a babel do receio, para
não dizer medo, terror, e todas as palavras,
todos os argumentos, tudo, tudo, tem de
Bel' pesado, medido, para não ser mterpre-
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tado como contestação ao poder dominan
te e possa gerar a aplicação das leis de ex
ceção. E então um Poder perde a sua con
dição independente e passa a ser um ins
trumento a serviço do Poder mais forte.

Por outro lado, o poder dominante há de
fiscalizar todos os atos dos outros Poderes,
com serviços de segurança, censura, grava
ções, o que demonstra não haver o equilí
brio que só a confiança pode inspirar.

A ação de força é admissível na recom
posição do desequilíbrio gerado por fato
res perturbadores e caraeterlza-se até sob
a forma legal que alguns juristas defen
dem, mas há de ter caráter temporário,
sob a inspiração de que "cessada a causa,
cessam os efeitos".

A normalidade retornará imediatamente
após a recomposição do direito violado, a
não ser que a imposição de força houvesse
se caracterizado pela mudança radical do
regímen político, passando de ditatorial a
democrático, socialista a comunista, etc.
etc.

Todo o governo que porventura se ins
tale sob a inspiração de um movimento
revolucionário ou por imposição do próprio
povo não poderá modificar a estrutura
básica do regímens anterior, que se quis
salvar, impondo alteração estruturais in
eompatíveís com a sua filosofia.

A Democracia não anda de braços dados
com leis de exceção, gerando ações ditato
riais, eliminando a independência de Pode
res que vivem sob t~;;;:;:, {;.é eorraentlmento,
Posterga,l:'lt'io os seus atos de competência,
mesmo que inseridos em Constituição, nor
ma reguladora das ações econômicas, polí
ticas e sociais de uma nação.

O regímen democrático instala-se sem
pre nas civilizações formadas por atos de
liberdade e sob inspiração de respeito a
pessoa humana, dando ao homem a sua
própria iniciativa de trabalho, de fazer ou
deixar de fazer, e em que a forma de go
verno nestas determinantes se inspira, pa
ra criar condições de acatamento às deci
sões da maioria que, nascida do povo, para
ele se volta, sempre, no afã supremo de
resguardar seus próprios interesses.

Sr. 'Presidente, Srs. Deputados, depois
destas pinceladas coloridas pela nossa ins
piração, na recordação do que aprendemos
nos bancos universitários e no apanhado
da nossa própria vida profissional de ad
vogado, permitam-nos que, desta tribuna
do povo, e na convicção democrática do
nosso sentimento, colocar o quadro que pin
tamos nas paredes do nosso País, onde vi
vemos, nesta hora, sob a honrosa posição
de mandatários do povo brasileiro.

A Constituição é o panorama da índole
política econômica e social de um povo,
onde ficam retratados os seus sentimentos,
na observação estrutural do seu passado e
na conceituação do presente, para o enca
minhamento do seu futuro. Terá de ser uni
forme nas suas imposições, para uma fixa
ção retilínea de determinações regimentais,
a fim de que se possa conhecer o seu ideá
rio nos campos diversos da atuação a que
se propõe, excluindo, portanto, a diversifi
cação de comportamentos. Assim não sendo,
estamos diante de um ecletismo confuso,
sem uma definição de autenticidade sob o
regímen a que se propõe inspirar-se ou
seguir.

80mDs uma República Federativa, onde
todo o poder emana do povo e em seu nome
é exercido, pano de boca de um autêntico
regimen democrático, alimentado, ainda
mais, pelo reconhecimento da existência
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dos Poderes Executivo, Legíslatâvo e Judi
ciário, "independentes, porém harmônicos".
(Fórmula Montesquíeu.)

Os Poderes "independentes", entendemos
corno atuantes na sua área de competência,
que a estrutura juridica do próprio regímen
especifica e delimita em uma conceituação
congênita.

Se fizermos um paralelo, na nossa Cons
tituição, entre os artigos 40 e 57 e seus
números, que tratam da competência ex
clusiva dos Poderes Legislativo e Executi
vo, há de se notar que a conceituação con
gênita de que falamos está completamente
desvirtuada, com a exclusão de grande área
de competência e um acervo de atuação
maior ao Poder Executivo, em detrimento
ao Legislativo.

A nossa Constituição é um verdadeiro
"dá e toma".

O que concede aqui, já ali nega, com ação
repressiva, violentando os princípios demo
cráticos da independência dos Poderes e os
direitos invioláveis da pessoa humana. Ga
rante o livre exercício do Poder Legislativo,
do Poder Judiciário e dos Poderes constitu
cionais dos Estados, caracterizando o não
atendimento ou respeito, como crime de
responsabilidade do Presidente da Repúbli
ca (art. 82 e n. a II), para, nas "Disposições
Transitórias, art. 181 e seus números e art.
182, aprovar atos que constituem, por dis
posição anterior, crime de responsabilidade,
e ainda mais excluí-los da apreciação judi
cial, descaracte!'izandQ tuqC q~~n.tnJ_ ;~ aÍi~

m~~ em matéria de regímen democrático.

O que institucionaliza como direito aos
juízes no que tange à vitaliciedade, "não
podendo perder o cargo, senão por sentença
judiciária", revoga a seguir, através da ação
absolutista dos Atos Institucionais, manti
dos nos arts. 181 e 182 da própria Consti
tuição.

No capítulo dos "direitos e garantias in
dividuais" é textual a afirmação democrá
tica no que diz respeito a serem "todos
iguais perante a lei, sem distinção de sexo,
raça, trabalho, credo religioso e convicções
políticas" (art. 153 § 1.0), dispondo também
que a "lei não poderá excluir da apreciação
do Poder Judiciário qualquer lesão de di
reito individual" (art. 153 § 4.0), ao tempo
em que no art. 152 n.a VIII, parágrafo único,
violenta ás convicções políttcas, estipulando
a perda "de mandato no Senado Federal,
Câmara dos Deputados, nas Assembléias
Legislativas e nas Câmaras Municipais de
quem, por atitudes ou pelo voto, se opuser
às diretrizes legitimamente estabelecidas
pelos órgãos de direção sob cuja legenda
foi eleito."

A imposição nos fala em a quem se "opu
ser as diretrizes legitimamente estabeleci
das pelos órgãos de direção partidária".

Como definir-se "diretrizes legitimamente
estabelecidas"?

Será que toda a diretriz estará estabele
cida legitimamente?

Que direito se dá ao componente do par
tido para contrariar, junto aos órgãos de
direção partidária, a diretriz?

Há audiência de todos para criar a falada
diretriz?

Enquanto abre as portas da liberdade de
"convicções políticas", entra na noite negra
da imposição à consciência livre do homem,
ferindo frontalmente a essência do regime
democrático e gerando a observação que
esta imposição fixa-se apenas para os com
ponentes do Poder Legislativo, excluindo o
Poder Executivo, quer na área estadual,
quer na área municipal.

Maio de 1975

o Sr. Tarcísio Delgado - Nobre Depu
tado Henrique Cardoso, V. Ex." traz para o
plenário da Casa, na tarde de hoje, um tra
balho digno de sua inteligência e de sua
cultura. Vem à tribuna discutir justamente
o que entendemos ser prioritário para os
trabalhos desta Casa. Depois de digressões
doutrinárias sobre o que pode caracterizar
um regime e o que deve inspirar uma Cons
tituição, que inclusive incorpora o Ato Ins
titucional n.o 5, como V. Ex." já disse. No
bre Deputado, não poderíamos deixar de
trazer a V. Ex.", neste aparte, a nossa so
lidariedade, pelo belo trabalho que apre
senta. Nada podemos fazer de sério, de
grandioso, antes de cuidarmos do que é
fundamental para o nosso ordenamento, a
fim de sabermos como disciplinar um regi
me a que devemos servir. V. Ex." faz a ana
lise com propriedade, aponta doutrinaria
mente - o que é importante - cientifica
mente, não como Deputado deste ou daque
le partido. as contradições, as divergências,
os absurdos constantes naquilo que nós que
remos chamar de Constituição, de modo a
não permitir réplica. Por isso, nobre Depu
tado, repetindo as palavras do nosso pri
meiro pronunciamento desta tribuna, o nos
so trabalho prioritário, depois da nova or
dem, depois do resultado eleitoral de 15 de
novembro último, é elaborarmos uma Cons
tituição para este País, porque a que aí está
não é a que desej amos.

O SR. HENRIQUE CARDOSO - Agradeço
penhorado a V. :e~.a c ::~~;,'~~,. ;J;:',;; êónÍére
;ü ~otum com o pensamento modesto deste
orador, que criado e alimentado nos sadios
principias democráticos vem a esta tribuna
clamar para que a democracia se instale
definitivamente no País.

Prossigo, Sr. Presidente, uma norma
constitucional para ser legitima e autêntica
há de ser em caráter genérico, não acolheu
do exceções; e o mais fundamental é que
não fira a essência do regime democrático,
que é a liberdade de escolha na livre ma
nifestação do pensamento.

A ação fiscalizadora do Poder Legislativo,
com a quebra da inviolabilidade do direito
de opinião, palavra e voto, se desmorona
diante da perda das imunidades parlamen
tares - e queira Deus que a ousadia de
quem elaborou esta modesta contribuição a
um regime democrático autêntico não seja
argumento para ação de força. Sempre fiel
às imposições de nossa consciência, forma
da na argamassa da liberdade com respon
sabilidade e alimentada nas sábias lições
dos grandes paladinos das liberdades públi
cas, acompanhamos Rui Barbosa, honra da
cultura, inteligência e dignidade política do
povo brasileiro quando, em defesa da legi
timidade democrática assim se expressava:

"Rejeito as doutrinas de arbítrio; abo
mino as ditaduras de todo gênero, mí
litares, ou cientificas, coroadas, ou pou
pulares; detesto os estados de sítio, as
suspensões de garantia, as razões de es
tado, as leis de salvação nacional;
odeio as combinações hipócritas do ab
solutismo, dissimulado sob as formas
democráticas e republicanas."

E para conclusão, teremos de dizer, ainda
com ele, que "nada valemos a não ser pela
integridade de nossa vida".

O Poder Legislativo se apresenta como a
primeira presa dos movimentos revolucio
nários; suas portas são fechadas às pala
vras dos políticos os quais, pela ousada fla
ma do ideal de liberdade, às vezes perde o
direito de pisar o solo pátrio, nos exílios,
quando não nos presídios.

Se repassarmos a história do nosso País,
desde a implantação da República, com
Deodoro e Floriano, o "Marechal de Ferro",
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aos dias atuais, sentiremos que o Poder Le
gislativo, cuja única arma é.a palavra, tem
sofrido os impactos da violência contra a
sua atuação. Parece que a palavra queima
mais do que a metralha nos lampejos brí-'
Ihantes das orações dos políticos da estirpe
de Rui Barbosa, J.:r. Seabra, Otávio Manga
beira, Quintino Bocaíúva e tantos outros.
Essas orações sempre têm em mira o res
peito que merece o Legislativo e à defesa
intransigente da democracia e das liberda
des públicas. Já dizia Rui Barbosa: "Sou
pela liberdade criadora das nações robus
tas."

O Sr. Adhemar Ghfsi - Nobre Deputado
Henríque Cardoso, no momento em que um
homem do porte intelectual de V. Ex. a ver
sa sobre direitos fundamentais dos cidadãos
brasileiros em face da Constituição Federal,
muito me agrada aparteá-Io. V. Ex. a consi
dera a nossa Lei Maior limitada no seu po
der ordenador e nas normas que tratam da
defesa dos direitos do cidadão. Nós, do par
tido do Governo, não negamos que a Carta
em vigor seja forte, concedendo ao Poder
Executivo prerroganívas e atribuições que
ele não possuía com a Constituição de 46 ou
a de 67. Mas entendem as autoridades re
võlucíonárías e isso não será novidade para
V. Ex." nem para esta Casa - que não é
chegado o momento para a ordenação da
vida institucional do País, e nos moldes co
mo V. Ex." está a preconizar. O processo
a que se convencionou chamar de distensão
deverá .levar-nos àquela situação desejada
pelo nobre .eolega e por todos nós. V. Ex."
não poderá colocar isso em dúvida, V. Ex."
não poderá, sequer, pensar de maneira di
ferente, se se debruçar sobre as eleições de
15 de novembro passado. Essa foi a primei
ra grande manifestação de distensão, per
mitindo que homens da Oposição e do Go
verno comparecessem às praças públicas,
defendendo os seus princípios e, mais do
que isto, proclamando os grandes ideais da
Pátria brasileira e dos seus concidadãos.
Baseado neste inicio de distensão, V, Ex. llo

verificará que tudo quanto se deseja alcan
çar poderá ser feito, vencidas as etapas de
terminadas pelas autoridades revolucioná
rias, hoje no poder neste Pais.

O SR. HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço a V. Ex. llo o aparte, mas me permita
aconselhá-lo a não trazer como exemplo
de liberdade neste País as últimas eleições
de 15 de novembro. V, Ex." deve ter na me
mória o que um pobre Deputado do MDB
está sofrendo porque quis usar na praça
pública do seu direito de palavra e de voto,
clamando contra o Governo. Portanto, não
traga V. Ex." este argumento como exem
plo de liberdade no Pais.

O SR. PRESIDENTE (Célio "Borja) - Co
munico a V. Ex." que dispõe de dois minu
tos para concluir sua oração.

O SR. HENRIQUE CARDOSO - Vou con
cluir, Sr. Presidente.

Mas a todo ocaso haverá uma nova au
rora, a todo dilúvio um ramo de oliveira
surgirá, a toda guerra uma paz, a toda
desavença, uma harmonia, a toda exceção
a reposição do direito.

O tempo desgasta o excesso; vamos con
tribuir, :pela nossa ação, para a derrocada
dos excessos em nossa Pátria, a fim de não
macularmos' a sua posição histórica de Na
ção democrática, esperando para breve tem
po a restauração do Estado de direito, para
que possamos respirar o ar oxigenado pela
liberdade de opinião, palavra e votos, com
todas as prerrogativas inerentes aos Poderes
Legislativo e Judiciário e ao homem em

, particular, com a plenitude das franquias
demccrátícas,

Eis, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nos
sa alma, que nos leva aos pendores da li
berdade democrática autêntica. E se é cÍ'Í
me amar a liberdade, dentro nas imposi
ções do regime que escolhemos como forma
ilieal de vida para a Nação, sofreremos com
estoicismo o mal de a havermos escolhido.
(Palrnas.)

Durante o discurso do Sr. Henrique
Cardoso, o 81'. Alencar Furtado, 29
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Cé
lio Borja, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Está
findo o tempo destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais os S1's.:

Herbert Levy
Odulto Domíngues
Henrique Eduardo Alves
Pinheiro Machado
Léo Simões
Júlio Viveiros
Ubaldo Barem
Antônio Florêncio

Acre
Nosser Almeida - ARENA.

Amazonas
Antunes de Oliveira - MDB; Joel Ferrei

ra - MDB; Mário Frota - MDB; Raimun
do Parente - ARENA.

Pará
Alacid Nunes - ARENA; Edison. Bonna 

ARENA; Gabriel Hermes - ARENA; Jader
Barbalho - MDB; João Menezes - MDB.

Maranhão
Eurico Ribeiro - ARENA; .João Castelo 

ARENA; Magno Bacelar - ARENA; Marão
Filho - ARENA; Temistocles Teixeira 
ARENA.

Piauí
Cotreia Lima - ARENA; Dyrno Pires 

ARENA; 'Hugo Napoleão- ARENA; Murilo
Rezende - ARENA.

Ceará
Ernesto Valente - ARENA; Furtado Leite

- ARENA; Humberto Bezerra - ARENA;
Januário Feitosa - ARENA; Manoel Rodri
gues - ARENA; Mauro Sampaio - AREN ,;
Paes de Andrade - MDB.

Rio Grande do Norte

Vingt Rosado - ARENA; Wanderley Ma
riz - ARENA.

Paraíba
Adernar Pereira - ftRENA; Humberto Lu

cena - MDB; Mauricio Leite - ARENA.

Perriambuee-

Fernando Lyra - MDB; Geraldo Guedes
ARENA; Inocêncio Oliveira - ARENA; Joa
quim Guerra - ARENA; Josías Leite 
ARENA~ Lins e Silva - ARENA; Marco Ma
ciel - ARENA; Ricardo Fiuza - ARIENA;
Thales Ramalho - MDB; Valério Rodrigues
- ARENA.-

Alagoas

Antonio Ferreira - ARENA; José Alves
- ARENA; José costa - MDB.

Sergipe
Celso Carvalho - ARENA, Francisco Rol

lemberg - ARENA.

Bahia

Djalma Bessa - ARENA; Leur Lomanto
- ARENA; Lornanto Júnior - ARENA; Me
nsndro Minahim - ARENA; Ney Ferreira
- MDB; Noide Oerqueíra - MDB; Prisco
Viana - ARENA; Rogério Rêgo - ARENA;

,JI,ômulo Galvão - ARENA; Ruy Bacelar 
ARENA; Theódulo Albuquerque - ARENA;
Vasco ~eto - ARENA; Viana Neto - ARE
NA; Wilson Falcão - ARENA.

Espírito Santo
Aloísio Santos - MDB; Argilano Dario 

MDB; Gerson Camata - ARENA; -Mário
Moreira - MDB; Moacyr Dalla - ARENA;
Oswaldo Zanello - ARENA; Parente Frota
- ARENA.

Rio de Janeiro
Abdon Gonçalves - MDB; Alair Ferreira

- ARENA; Alcir Pimenta - MDB; Alvaro
Valle - ARENA; Arío TheQdoro - MDB;
Brígido Tinoco - MDB; Daniel Silva 
1IIDB; Darcílio Ayres - ARENA; Eduardo
Galil - ARENA; Emanuel Walssmarm 
MDB; Erasmo Martins Pedro - MDB; Flo
rim Coutinho - MDB; Hélio de Almeida 
MDB; Joel Lima - MDB; José Bonifácio
Neto - MDB; José Haddad - ARENA; José
Maurício - MDB; José Sally - ARENA;
Leônídas Sampaio - MDB; Lysâneas Maciel
- MDB; Mac Dowell Leite de Castro 
MDB; Marcelo Medeiros - MDB; Milton
Steinbruch - MDB; Miro Teixeira - MDB;
Moreira Franco - MDB; Oswaldo Lima 
MDB; Pedro Faria - MDB; Rubem Doura
de - MDB.

Minas Gerais
Altair Chagas - ARENA; Batista Mirari

da - ARENA; Bento Gonçalves - ARENA;
Carlos Cotta - MDB; Cotta Barbosa 
MDB; Francisco Bilac Pinto - ARENA, Ge
nrval Tourinho - MDB; Geraldo Freire 
aRENA; Homero Santos - ARENA; Hum
berto Souto - ARENA; Jairo Magalhães 
ARENA; Jorge Ferraz - MDB; José' Bo
nifácio - ARENA; José Machado - ARE
NA; Juarez Batista - MDB, Manoel de
Almeida - ARENA; Melo Freire - ARE
NA; Navarro Vieira - ARENA; Nelson
Thibau - MDB; Nogueira da Gama
- MDB; Raul Bernardo ARENA;
Renato Azeredo - MDB; Sílvio Abreu Jú
nior - MDB; Sinval Boaventura - ARE
NA; Tancredo Neves - MDB; Tarcisio Del
gado - ~B; Luiz Fernando.

São Paulo
Adalberto Camargo - MDB; Airton San

doval - MDB; Amaral Furlan - ARENA;
Athiê Coury - MDB; Cantídio SampaIo 
ARENA; Diogo Nomura - ARENA; Faria
Lima - ARENA; Guaçu Píterí - MDB; Pe
dro Carolo -- ARENA; João Arruda - MDB;
João Cunha - MDB; Joaquim Bevilacqua
MDB; José Camargo - MGB; Lincoln Grfl
lo - MDB; Marcelo Gato - MDB; Octaciiio
Almeida - MDB; Odemir Furlan - MDB;
Otávio Oeccato - MDB; Pacheco Chaves
MDB; Theodoro Mendes - MDB; Ulysses
Guimarães MDB; Yasunori Kunigo 
MDB.

Goiás
Ary Valadão - ARENA; Elcival Caiado 

ARENA; Fernando Cunha - MDB; Hélio
Levy - ARENA; Siqueira Campos - ARE
NA.

Mato Grosso
Valdomiro Gonçalves - ARENA; Vicente

Vuolo - ARENA.

Paraná
Alipio Carvalho - ARENA; Alvaro Dias ~

MDB; Antonio Belinati - MDB; Antônio
Ueno - ARENA; Ari Kffuri - ARENA;
Braga Ramos - ARENA; Fernando Gama
- MDB; Gamaliel Galvão - MDB; Hermes
Macêdo - ARENA;· Igo Losso - ARENA;
ítalo Conti - ARENA; João Vargas - ARE
NA; Minoro Miyamoto - MDB; Nelson Ma
culan - MDB; Norton Macédo - ARENA;
Osvaldo Buskei - MDB; Paulo Marques 
MDB; Pedro Lauro - MDB; Santos Filho
- ARENA; Walber Guimarães - MDR
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O SR. ADEMAR PEREIRA - Reque
rimento de inserção nos Anais da Ca
sa de voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Justo Hugulíno, ocorrido na ci
dade de Pombal, Paraiba, dia 10 úl
timo.

O SR. IVAHIR GARCIA - Projeto
de lei que dá nova redação ao art.
1,594 do Código Civil brasileiro.

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)

A lista de presença acusa o comparecimen
to de 320 srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham pro
posições a apresentar poderão fazê-lo.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Pro
jeto de lei que dispõe sobre a proibi
ção do uso de vestes, costumes ou mo
tivos religiosos.

Redação final:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.o 6-B/1975

o SR. ALBERTO HOFFMANN - Re
querimento de consignação nos Anais
da Casa de voto de pesar pelo fale
cimento do Sr. Emílio Treter Sobrinho,
ex-Prefeito de Cruzeiro do Sul, Rio
Grande do Sul.

O SR. JOSÉ RIBAMAR MACHADO
- Projeto de lei que institui o "Dia do
Trabalhador."

O SR. GOMES DO AMARAL - Pro
jeto de lei que dispõe sobre o exercício
da profissão de Biomédico e cria seus
órgãos de fiscalização.

O SR. ALCIR PIMENTA - Projeto
de lei que dispõe sobre a contagem de
tempo de serviço no regime de acumu
lação de cargos públicos para efeitos
de disponibilidade e aposentadoria.

O SR. MARCO MACIEL - Projeto
de lei que acrescenta parágrafos ao
art. 34, e dá nova redação ao art. 36
da Lei 1.711, de 28 de outubro de
1952 (Estatuto dos Funcionários Pú
blicos C.ívis· da União).

O SR. FREITAS NOBRE - Projeto
de lei que altera e acrescenta disposi
tivos à Lei n,> 4.655, de 2 de junho de
1965, que "dispõe sobre a legitimação
adotiva".
- Projeto de lei que dispõe sobre a
proibição da exigência de limite de ida
de para ingresso no serviço público.

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS 
Prdjeto de lei que normaliza o cres- .
cimento de cidades com população su
perior a 200 mil habitantes.

O SR. FLORIM COUTINHO - Pro
jeto de lei que altera a Lei n.? 6.179,
de 11-12-74.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI 
Projeto de lei que dispõe sobre assis
tência médica. hospitalar, social e pe
cuniária à mãe solteira e respectiva
prole.

O SR.- SIQUEIRA CAMPOS - Pro
jeto de lei que atribui competência à
Fundação IBGE para realizar estudos
e pesquisas destinados a orientar a po
lítica demográtlea nacional.

O SR. WALTER SILVA - Projeto de
lei que estende a concessão do adicio
nal de periculosidade aos eletricitários.

O SR. ODACIR KLEIN - projeto de
lei que revoga o Decreto-lei n.v 477,
de 26 de fevereiro de 1969, que "defi
ne ínrracões disciplinares pratícadas
por professores, alunos, funcionários ou
empregados de estabelecimentos de en
sino público ou particulares".

O SR. PRESIDENTE (Célio" Borja) 
Vai-se passar à votação da matéria que
está sobre a Mesa e a constante da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a
seguinte

Aprova o texto da Convenção Uni
versal sobre o Direito do Autor, re
vista em Paris, a 24 de julho de 1971,
firmada pelo Brasil por ocasião. da
.conferência Diplomática de Revisão da
Convenção Universal sobre o Direito do
Autor, realizada naquela cidad~, de 5
a 24 de julho de 1971.

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1.° É aprovado o texto da oonven

ção Universal sobre o Direito do Autor, re
vista em Paris, a 24 de julho de' 1971, fír-

o SR. HUMBERTO SOUTO - Re
querimento de inserção em Ata da men
sagem do Governador do Estado de Mi
nas Gerais alusiva ao "Dia do Traba
lhador".

O SR. INOCl1lNCIO OLIVEIRA - Re
querimento de consignação nos Anais
da Casa de voto de congratulações com
todas as mães brasileiras pela passa
gem, ontem, do dia que lhes é dedicado.

- Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de congratu
lações com o Município de Serra Ta
lhada, Pernambuco, pela passagem, em
6 de maio do corrente, do 124.0 aniver
sário de sua emancipação política.

- Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de congratu
lações com os diretores, jornalistas e
funcionários do "Correio do Planalto",
pelo início de suas atividades, nesta
data.

O SR. JOlí.O LINHARES - Projeto
de lei que introduz alteracões no art.
28 e item LI do art. 55 da Lei n. O 5.682,
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica.
dos Partidos Políticos).

O SR. ADHEMAR GHISI - Projeto
de lei que estende o salárío-famílía
criado pelo art. 2.0 da Lei n.o 5.559:
de 11 de dezembro de 1968, aos herdei
ros de segurado falecido no gozo da
aposentadoria por invalidez.
- Projeto de lei que altera disposi
ções da Lei n. o 4 266, de 3 de outubro
de 1963, que dispõe sobre o pagamento
do salário-família.

- Projeto de lei que dispõe sobre o
exercício da profissão de Biologista e
cria os Conselhos Federal e Regionais
de Biologia.

O SR. ULISSES POTIGUAR - Pro
jeto de lei que dispõe sobre a conta
gem de tempo de serviço prestado por
brasileiros civis às Forcas Armadas dos
Estados Unidos, quando do esforco de
guerra, na construção de aeroportos no
Brasil, durante o último conflito mun
dial.

O SR. ANTôNIO BRESOLIN - Re
querimento de consignação nos Anais
da Casa de voto de regozijo com o
"Correio do Planalto", pelo início de
suas atividades.

- Requerimento de. consignação nos
Anais da Casa de voto de congratula
ções com os diretores e jornalistas do
Pais pelo transcurso, amanhã, do "Dia
da Imprensa".

O SR. ANTôNIO ANNIBELLI - Re
querimento de consignação nos Anais
da Casa de voto de pesar pelq faleci
mento do Sr. Osires Paquete, ocorrido
no dia 30 de abril último.

- Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de pesar pelo
falecimento da Sra. Maria da Concei
ção Carneiro Pacheco.
- Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de louvor a Di
retoria do "O Correio do Planalto" pe
Jo lançamento, hoje, do primeiro ves
pertino de Bnasflta,

O SR. NELSON MARCHEZAN - Re
querimento de consignação nos Anais
da Casa de voto de congratulações com
o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul- pelo início das comemorações do
Centenário da Imigração Italiana, den

"tro do Biênio da Imigração e Coloni-
zação.

O SR. ADHEMAR SANTILO - Pro
j eto de lei que institui a licença es
pecial em favor dos trabalhadores su
jeitos ao regime da CLT.

O SR. CÉLIO MARQUES FERNAN
DES - Requerimento de consignação
nos Anais da Câmara dos Deputados de
voto congratulatório com o Município
de Três Coroas, Rio Grande do Sul, pe
la passagem da data de sua fundação.

- Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Luis Spert, funcio
nário da CEEE, do Rio Grande do. Sul.
- Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de regozijo com
a VARIG - Viação Aérea Rio-Gran
dense, pela passagem do seu 48.0 ani
versário de fundação. ;.

O SR. PEIXOTO FILHO - Requeri
mento de inserção em Ata de voto de
ecngratulações com a edilidade e o po
vo ítaperunense, pelo transcurso do 86. 0

aniversário de emancipação político
administrativa do Município, ocorrido
dia 10 último.
- Requerimento de inserção em Ata de
'Voto de congratulações com a edílídade
e o povo río-bonítense, pelo transcurso
do 129." aniversário de emancipação
político-administrativa do Município,
ocorrido dia 9 último.

O SR. DASO COIMBRA - Requeri
mento de inserção em Ata de voto de
pesar pelo falecimento do Sr. José do
Nascimento Brito.

Santa Catarina
Abel Avila - ARENA; Angelina Rosa 

ARENA; Francisco Líbardoní - MDB; Hen
rique Córdova - 1\:RENA; Laerte Vieira 
MDB; Nereu Guidi - ARENA; Pedro Colin
'- ARENA; Valmor de Luca - MDB; Wil
111ar Dallanhol - ARENA.

Rio Grande do Sul

Alceu Collares - MDB; Aldo Fagundes 
MDB; Alexandre Machado - ARENA; Ar
lindo Kunzler - ARENA; Augusto Trein 
ARENA; Carlos Bantos - MDB; Cid Furta
do - ARENA; Fernando Gonçalves.-- ARE
NA; Getúlio Dias - MDB; Harry Bauer 
MDB; João Gilberto - MDB; Jorge Uequed
- MDB; José Mandelli - MDB; Lidovino
Fanton - MDB; Mário Mondino - ARENA;
Nadyr Rossetti - MDB; Nunes Leal
ARENA; Rosa Flores - MDB.

Rondônia.
Jerônimo Santana - MDB.

Roraima
Hélio Campos - ARENA.
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mada pelo Brasil por ocasião da Conferên
cia Diplomática de Revisão da Convenção
Universal sobre o Direito do Autor, reali
zada naquela cidade, de fi a 24 de julho de
1971.

Art. 2.0 Este decreto legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação.

Comissão de Redação, de maio de 1975.
'- Diogo Nomura, Presidente - Furtado
Leite, Relator - Altair Chagas.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Os srs, que a aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Aprovada.

Vai ao Benado Federal
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) ......

Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte

Redação fina!:

PROJETO DE LEI
N,o 1.344-B11973

Dispõe sobre o mandato de Reitores,
Vice-Reitores, Diretores e Vice-Direto
res dás Instituições partieulares de en
sino superior.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Não se aplica aos Reitores, Vi
ce-Reitores, Diretores e Vice-Diretores das
Instituições particulares de ensino superior
o disposto na Lei n.o 5.540, de 28 de no
vembro de 1968.

Art. 2.0 Os estatutos ou regimentos das
Instituições particulares de ensino superior
disporão sobre a escolha dos seus Reitores,
Vice-Reitores, Diretores e Vice-Diretores e
a duração dos respectivos mandatos.

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as, dis
posições em contrário.

Comissão de Redação, de maio de 1975.
- Diogo Nornura, Presidente - Furtado
Leite, Relator - Altair Chag;as.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Os Brs, que a aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Aprovada,

Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a
seguinte

Redação final:
PROJETO DE LEI
N.o 1.675-B11973

Dá denominação a trechos da Rodo
via BR-163, que liga São l\'liguel D'Oes
te à fronteira do Surlname.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Os trechos são Miguel D'Oeste
a Cuiabá e Cuiabá-Santarém--Buriname
da Rodovia BR-163, passam a denominar
se, respectivamente, "Rodovia Senador Fi
Unto Müller" e "Rodovia General Ramiro
Noronha". .

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Comissão de Redação, de maio de 1975.
- Daso Coimbra, Presidente -- Furtado
'Leite, Relator - Altair Chagas.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
OS 81'S. que a aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Aprovaria.

Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) 
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a
seguinte

Redação final:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI
N.o 1. 733-B/1973

Dispõe sobre a fiscalização financei
ra e orçamentária da União, pelo Con
gresso Nacional, e dá outras providên
cias.

O Oongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Congresso Nacional, através

da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, exercerá a fiscalização financei
ra e orcamentáría da União, mediante o
controle - externo, com o auxílio do Tribu
'na; de Contas da Uníão, na forma do Art.
70, da Constituição Federal.

Art. 2.0 O controle externo compréen
derá:

I - A apreciação das contas do Presi
dente da República;

II - O desempenho das funções de au
ditoria financeira e orçamentária;

UI - O julgamento das contas dos ad
mínístradores e demais responsáveis por
bens e valores públicos.

Parágrafo único. No exercício das atri
buições previstas neste artigo, o Tribunal
de Contas da União praticará os atos pre
vistos na Constituição, nesta lei e nas que
dispuserem sobre sua competência e ju
risdição.

Art. 3.0 A Câmara dos Deputados ou o
Senado Federal, por deliberação do Plená
rio e por iniciativa das Comissões de Fis
calização Financeira e Tomada de Contas
ou de Financas, respectivamente, poderá
requisitar ao Tribunal de Contas da União:

I - Informações sobre as contas dos ór
gãos e entidades da administração federal
sujeitos ao seu julgamento; ,

U - Cópias de relatórios de inspeções
realizadas e respectivas decisões do Tribu
nal;

III - Balanços das entidades da admi
nistração indireta sujeitos à apreciação do
Tribunal;

IV - Inspeção em órgãos ou entidades
de que trata {) ítem I, quando o relatório de
auditoria e respectivo certificado aponta
rem irregularidades nas contas.

§ 1.0 As informações de que trata este
artigo deverão ser prestadas dentro de trin
ta dias e a inspeção deverá ser realízade,
no prazo de noventa dias, salvo prorrogaçao
que deverá ser previamente pedida à pasa
do COngresso que tenha solicitado a pro
vidência.

§ 2.D Quando a iniciativa pertencer a
Deputado ou Senador, será obrigatoriamen
te ouvida, antes de sua apreciação pelo
Plenário, a Comissão Técnica pertinente a
que se refere o caput deste artigo. .

Art. 4.0 O pedido de mtormação, a ins
peção, a diligência ou a ínvestígaçâo que
envolverem atos ou despesas de natureza
secreta serão formulados e atendídos com
observância desta classificação, sob pena
de rasponsabílídade de quem a violar, apu
rada na forma da "leí,

Art. 5.0 No exereícío de suas atrlbuíções,
o Tribunal de Contas da União, quando
julgar necessário, representará ao Congres
so Nacional sobre trregularídades ou abu
sos por ele verificados, com indicação dos
responsáveís,

§ 1.0 Na hipótese da aplicação de san
ções pelo Tribunal de Contas da União, nos
casos em que julgar desnecessário a repre
sentação, este dará ciência ao Congresso
Nacional, para conhecimento da Comissão
Técnica respectiva.

§ 2.° Recebida a representação, o Pre
sidente_da Câmara dos Deputados a dístrí
buírá à Comissão de Fiscalização Financei
-ra e Tomada de contas, que emitirá pare
cer, concluindo pela apresentação de Pro
jeto de Decreto Legisiativo.

Art. 6,° Os processos de tomada de con
tas serão julgados pelo Tribunal de Contas
no prazo de 6 (seis) meses, a contar do seu
recebimento, salvo situações excepcionais,
reconhecidas pelo Plenário do Tribunal.

Art. 7.0 O Tribunal de Contas da União
aplicará a pena prevista no art. 53 do De
creto-lei n.o 199, de 25 de fevereiro de 1967,
aos .. dirigentes de entidades que não apre
sentarem seus balanços em tempo de se
rem incorporados às contas do Presidente
da República, bem como, aos ordenadcres
de despesas e a todo aquele que arrecadar
ou gerir dinheiros, valores e bens da União,
ou pelos quais esta responda, que não pres
tem contas no prazo legal.

§ 1.0 Na ausência de prazo legal, fica
estabelecido o de 90 (noventa) dias para os
ordenadores de despesas e 180 (cento e
oitenta) dias para as Inspetorias Gerais
de Finanças ou órgãos assemelhados, a con
tar do encerramento do exercício anterior.

§ 2.0 O valor da multa imposta será de
duzido dos vencimentos ou salários do diri
gente, quando este for .servidor público, ou
cobrada executivamente, quando for estra
nho ao Serviço Público Federal.

Art. 8.0 As entidades públicas com per
sonalidade jurídica de direito, cujo capital
pertença, exclusiva ou majoritariamente. à
União, a Estado, ao Distrito Federal, a Mu
níeípío ou a qualquer entidade da respecti
va administração indireta, ficam submeti
das à fiscalizacão rmanceíra do Tribunal
de Contas competente, sem prejuízo do
controle exercido pelo Poder Executivo.

§ 1.0 A fiscalização prevista neste artigo
respeitará as peculiaridades de funciona
mentos da entidade, ümítando-se a verifi
car a exatidão das contas e a legitimidade
dos atos, e levará em ~onta os seus objetí
VOs, natureza empresarial e operação se
gundo os métodos do setor privado da eco
nomia.

§ 2.° É vedada a imposição de normas
não previstas na legislação geral ou espe
cifica.

Art. 9,0 Aplicam-se os preceitos desta lei,
no que couber, às fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público

Art. 10. Os Tribunais de Contas, no
exercício da fiscalização referida no art. 8.°,
não ínterfarirâo na políttca adotada pela
entidade para a consecução dos objetivos
estatutários e contratuais,

Art. 11. No julgamento das contas. os
Tribunms de COntas tomarão por base o
relatório anual, os balanços relativos ao
encerramento do exercício, assim, como, os
certificados de auditoria e o parecer dos
órgãos que devam pronunciar-se sobre as
contas.

Art, 12.. A falta de cumprimento de qual
quer das obrigações constantes desta lei
implica em crime de responsabilidade, na
forma da legislação vigente.

Art. 'l3. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Comissão de Redação, de maio de 1975.
. - Díugo Nomura, Presidente - Furtada
Leite, Relatol' - Altair Chagas.
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O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Os
Brs. que a aprovam queiram ficar como es
tão. (Pausa.)

Aprovada.

Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos o se
guinte

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Transcorrendo no dia 25 do corrente (do
mingo) o Dia da Indústria, o Deputado que
este subscreve requer que, ouvido o augusto
Plenário, seja reservada a hora regimental
do dia 22 do fluente para homenagear a
indústria nacional.

Sala das Sessões, 12 de maio de 1975. -
Antônio Bresolin. .

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Os Srs. que o aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Discussão única do Projeto de Lei n.o

lO-A. de 1975, que autoriza a transferên
cia. para o patrimônio da Universidade
Federal de Juiz de Fora, dos ímóveís
que menciona; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurídíctdade; da
Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação; da Comissão de Finanças,
emitido em audiência, pela aprovação;
e, da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, pela aprovação. (Do Poder
Executivo - Mensagem n.o 45.) Relato
res: Srs. Norton Macedo, Geraldo Freire,
Jorge Vargas e 'I'ancredo Neves.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)
Não havendo mais oradores inscritos, de
claro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) _
Tendo sido oferecida uma emenda ao Pro
jeto n.O 10-A de 1975, em discussão única,
volta o mesmo às Comissões de Constituição
e Justica; de Educação e Cultura; de Fi
nanças; e de Economia Indústria e 00
mércío,

EMENDA

Suprima-se o item VI do art. 1.0 e 1'e
numere-se os demais.

Justificação
Através do Decreto n.? 147, de 28-10-34,

retificado pela Lei n.? 514, de 12-12-52, vo
tada e aprovada pela Câmara Municipal de
Juiz de Fora e devidamente sancionada pelo
então Prefeito Municipal, processou-se a
doação feita à Escola de Engenharia local,
de um terreno pertencente ao patrimônio
público municipal, medindo 3.448,34 metros
quadrados, situado entre as Ruas "A" São
Sebastião, Avenida Marginal à E<ltrada de
Ferro Leopoldina e Avenida Marginal ao
Rio Paraibuna, medindo respectivamente
95.700 m, 56,56 m, 35,00 e 70,50 m de frente,
em cada um desses logradouros, a partir
dos prolongamentos dos alinhamentos.

Na escritura de transmissão do terreno,
que teve o n.o 5.172 e foi feita no 1.0 Ofício
de Registro de Imóveis, constante do Livro
3 "J" às folhas 277, com o registro número
11.700, de s de maio de 1953, no 2.° Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Juíz
de Fora, onde se lê: "o imóvel ao lado des
crito e doado, se destina para nele ser cons
truido o Edifício Central, do referido es
tabelecimento de ensino e de ser Iancada
a pedra fundamental das respectivas obras

dentro do prazo máximo de 5 (cinco) anos,
a contar desta data (09-5-1953), sob pena
de reverter, imediatamente, o imóvel ao Pa
trimônio do Município e ficar o contrato
sem nenhum efeito, bem como, as edífíca
eões nele existentes, isentos de quaisquer
indenizações, e independentemente de aç~
ou interpelação judicial, no caso de nao
cumprimento - pela donatária - das con
dições .constantes desta escritura, a qual
se obriga a cumprir e respeitar as condições
impostas pela Lei n,? 514, de 12-12-52".
(Neste ato representou a Escola de Enge
nharia, seti Diretor Técnico, nr. Josué Lago
Filho).

Ora, tendo sido criada a Universidade Fe
deral de Juiz de Fora, pela Lei n.o 3.858, de
23 de dezembro de 1960, a Escola de
Engenharia transfere o terreno em questão,
ao Patrimônio da UNIAO, livre e desemba
raçadamente, sem qualquer menção às con
dições que a ele se obrigava, eomo se vê na
escritura pública.

O serviço jtrrídico da prefeitura, houve
por bem julgar nula a própria Lei n.o 1. 066,
de 12 de abril de 1958. quando já se achava
a doação, revogada, de pleno direito e in
dependentemente de ação judicial, por ter
sido votada dias após esgotados os 5 anos
da data da escritura de doação.

É o seguinte o texto da Lei n.o 1.066:

"LEI N.o 1.066, de 12 de abril de 1958
Prorroga o prazo para construção de
prédio da Escola de Engenharia de Juiz
de Fora. -

A Oâmara Municipal de Juiz de Fora
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica concedido à Escola de
Engenharia de Juiz de Fora, o prazo de
mais 5 (cinco) anos para inicio das
obras de seu Edificio Central, em terre
no doado pela Municipalidade conforme
estabelece o art. 2.0 da Lei n.? 514, de
12 de dezembro de 1952.
Art. 2.° Revogadas as disposições em
contrário, entrará esta Lei em vigor
na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora, 12 de abril de 1958. - Adhemar

. Rezende de Andrade, Prefeito Muni
cipal."

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,
atendendo a pronunciamento do procurador
da Prefeitura, que, para promover a anula
ção da doação ou o cancelamento do respec
tivo registro, buscou um. documento formal
de não cumprimento do encargo, (para ofe
recer ao cartório) endereçando eorrespon-

. dêncía ao então Reitor da Universidade Fe
deral de Juiz de Fora, nr. Moacir Borges de
Mattos, objetivando resposta M indagações
seguintes:

a) Porque a beneficiária não dera ainda
início às obras referidas, para a devida
destinação do terrenov ,

b) Se não mais pretende fazer uso do ter
reno para o fim determinado pela Lei?

Sua Magnificência, o Reitor, através do
ofício n.O 372/67-R/6, de 23 de fevereiro de
1967, assim se expressou: "O citado terreno
está, apenas sob a guarda desta Universi
dade que, no momento, planeja construir a
Cidade Universitária nos terrenos que nos
foram doados por esta Prefeitura, estando
em suspenso, por enquanto, os planos de
aproveitamento, que tem esta Universida-

-de, do terreno doado à Escola de Enge
nharia.

Em 1070, a Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora passou a insistir na ação judicial,
julgando que a reversão já se operara de
pleno jure, mas restando providenciar o
cancelamento do registro, o que se faria

através de sentença definitiva, apresentada
a prova de indenização do encargo, através
de vistoria.

Na verdade, o Governo Federal não pode
tranferir à UFJF, um terreno que per
tence ao Município de Juiz de Fora.
. A emenda apresentada exclui do projeto
o imóvel mencionado.

a) Tarcísio Delgado.
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _

Discussão única do Projeto de Lei n. a
741-A, de 1972, que acresce a alínea "j"
ao artigo 3.0 da Lei n.> 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, que "regula o direito
de representação e o processo de res
ponsabilidade administrativa civil e pe~

nal, nos casos de abuso de autoridade";
tendo parecer da Comissão de Oonstí
tuíçâo e Justiça, pela constitucionalida
de, [urídícídade e, no mérito, pela aprc
vagão. (Do Sr. José Alves.)

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Tendo sido oferecida uma emenda ao Pro
jeto n. O 741-A de 1972, em discussão única,
volta o mesmo à Oomissão de Oonstítuícão
e Justiça.

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Altera redação do item X do artigo
87 da Lei n,v 4.215, de 27 de abril de
1963.

Art. 1.0 O item X do artigo 87 da Lei n.a
4.215, de 27 de abril de 1963, passa a ter a
seguinte redação:

"X - representar ao poder competente
contra autoridades e funcionários por
qualquer atentado aos direitos e garan
tias legais assegurados ao exercicio pro
fissional, bem como por falta de exação
no cumprimento do dever."

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário..

Sala das Sessões, em 12 de maio de 1975.
- Célio Marques Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) -
Discussão única do Projeto de Le' n.o

1.605-A, de 1973, que institui o salário
mínímo profissional dos Economistas e

.Estatísticos e determina outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, j'urídícídade e boa técni
ca legislativa; da Comissão de Traba
lho e Legislação Social, pela aprovação,
com emenda; e da Comissão de Finan
ças, pela aprovação. (Do. Sr. José Ca
margo.) Relator: Sr. Altair Chagas.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o ·Sr. Daso Coimbra, para discutir
o projeto. .

O SR. DASO COIMBRA - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, temos acompanhado nesta Casa,
ao longo"dos anos de representação popular,
o interesse e a dedicação com que se volta
constantemente o Deputado José Camargo
para os problemas de ordem social e de
proteção ao trabalhador em geral.

Comprovando o fato acima referido, vem
ao debate, para votação deste Plenário, Q

projeto de lei n. O 1. 605-A, de 1973, que S.
Ex.a o Deputado José Camargo ofereceu a
esta Casa, instituindo salário mínimo pro
fissional para economistas e estatísticos.

Excelente o projeto. Merecedor de todos
os elogios. Está perfeito, quanto à consti
tucionalidade e juridicidade, nada havendo
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que se lhe opor quanto à técnica legislati
va. Estã certo em sua orientação social, e
por isso recebeu parecer favorável da Co
missão de Trabalho e Legislação Social, on
de mereceu emenda que em nada lhe alte
ra a substância, posto que se refere mais à
problemas redacionais.

Não merece nenhuma restrição a justifi
cação do projeto de lei que estamos dis
cutindo.

De fato, a vários profissionais já se paga
salário mínimo proríssíonal, senão veja
mos; médico, cirurgião-dentista, engenhei
ro, químico, arquiteto, agrônomo, veteriná
rio, jornalista, revisor, radialista, professor.
Portanto, a proposição não constitui novi
dade. Acrescenta ao rol das profissões já
distinguidas com um salário mínimo pro
fissional mais duas, a saber: economistas
e estatísticos.

Fixa o projeto aquele salário para esses
profissionais o equivalente a seis vezes o
maior salário mínimo vigente no País, de
terminando, ainda, que a jornada de tra
balho para os referidos profissionais será
de seis horas diárias, considerando-se ex
traordinárias as horas de trabalho que ex
cederem às seis previstas.

Mereceria, pois, por todos sstes motivos,
o meu voto favorável o projeto do Deputado
José Camargo, se com ele eu não estivesse
votando contra uma decisão tomada há
poucos dias por este mesmo Plenário.

É importante estarmos atentos, todos nós,
ao desenvolvimento das matérias que vota
mos nesta casa, para evitarmos a aprova
ção de proposições conflitantes quanto aos
interesses a que se propõem, fato que pode
ocasionar sérios prejuízos à reputação do
trabalho legislativo que desenvolvemos.

Além disso, se votamos matéria que
abrange o geral, devemos cuidar da rejeição
de todos os projetos que particularizem o
que se contém dentro de medidas mais am
plas.

Assim, o fato agora ocorre.

Aprovamos, na última terça-feira, .lia 6, o
projeto de lei n. a 550-A, de 1972, do ilustre
Deputado Amaral de Souza, que tanto ilus
trou esta Casa com sua presença e que hoj e
ocupa a Vice-Governança do Estado do Rio
Grande do Sul.

Aquele projeto do Sr. Amaral de Souza
instituiu "o salário profissional", de forma
global, aplicável em todo o território na
cional "à mão-de-obra especializada". De
terminou, mais, que o salário mínimo cons
titucionalmente assegurado ao trabalhador
"passará a ser aplicado apenas ao exercen
te de atividade sem qualquer espécie de

..qualificação".

Resulta do Projeto Amaral de Souza a
criação do Cadastro 'Brasileiro das Profis
sões, que acompanhará o regulamento da
lei votada pela Câmara dos Deputados, no
qual será estabelecido, para cada profissão,
o "eorrespondente salário profissional".

Foi mais além a lei que já votamos nes
ta Casa. Estabeleceu o salário profissional
para todas as categorias que constarão do
Cadastro Brasíleíro das Profissões; garan
tiu o salário minimo para os que exerçam
atividade não qualificada no Cadastro e,
sem omitir ninguém, determinou que o
aprendiz-adulto fará jus à remuneração,
que nunca será inferior a 75% do salário
profissional a que se destina a aprendiza
gem.

Não vejo, portanto, como a Câmara dos
Deputados poderá legislar em sentido res
trito, depois de o haver feito de modo geral,
amplo.
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Resta-nos aguardar as providências do
Poder Executivo que, dentro de 180 dias,
contados da publicação da lei votada, "ex
pedirá o seu Regulamento e organizará,
através do Ministério do Trabalho, o Ca
dastro Brasileiro das Profissões, estabele
cendo para cada uma destas o correspon
dente salário profissional, quando então os
economistas e os estatísticos terão suas si
tuações também resolvidas, como as demais
categorias profissionais altamente especia
lizadas.

É, pois, de boa política legislativa a não
aprovação do Projeto de lei n. a 1.6D5-A, de
1973, posto que os fins a que se propõe já
estão plenamente satisfeitos com a apro
vação recente do Projeto de lei n. a 550-A,
de 1972.

O geral já absorveu o particular, com um
sentido muito maior. Além disso, não de
vemos votar contra o que já decidimos,
criando conflitos, gerando dúvidas.

Deve, pois, ser rejeitado, por força destas
circunstâncias enumeradas, o projeto do
ilustre Deputado José Camargo, embora se
reconheça o seu trabalho e o empenho em
acertar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Não

havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Célio Bnrja) _ Tem

a palavra o Sr. Marcondes Gadelha, para
encaminhar a votação.

O SR. MARCONDES GADELHA - (Sem
revisão do orador.) Br, Presidente, houve-se
muito bem o nobre Deputado José Camargo
quando apresentou o Projeto de lei n.o
1.605-A/73, que institui o salário mínimo
profissional para economistas e estatisticos,
e determinava outras providências.

Sr. Presidente, o Brasil apresenta o vício
estrutural próprio de todas as sociedades
subdesenvolvidas. Há necessidade premente
de pessoal quali1icado e. no entanto, o mer
cado de trabalho não tem elasticidade su
ficíente para absorvê-lo. No que tange aos
economistas, as faculdades os estão forman
do aos milhares mas, após obterem seus
diplomas, geralmente derivam para outras
atividades, por não terem condições para
prestar condignamente o trabalho para o
qual foram qualificados. Isso ocorre tam
bém com outras categorias profissionais,
com os agrônomos, os engenheiros, os advo
gados, enfim, como todo o pessoal qualíf'i
cado no Brasil. E o que é pior: em conse
qüência desse desnível estrutural entre a
oferta de pessoal qualificado e a capacidade
de absorção, muitas vezes há o aviltamento
de suas condições profissionais.

Sr. Presidente, o Deputado José Camargo,
ao apresentar essa proposição, visa a sanar
tal problema e pretende dar, pelo menos
àqueles que conseguem aplicar seus conhe
cimentos, um nível salarial condigno.

A Oposição apóia integralmente o Projeto
n.a .1.605-Al73.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Adhemar Ghísí, para enca
minhar a votação.

O SR. ADHEMAR GHISI - (Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Deputados,
as razões que nos inclinam a rejeitar o Pro
jeto n. a 1.605-A/73 já foram, de maneira
ampla, apresentadas pelo nobre Deputado
Daso Coimbra, no dia 6 do corrente, quan
do esta Casa aprovou o Projeto de lei n.?
550-A, de 1972, de autoria do ex-Deputado
Amaral de Souza - atualmente Vice-Go
vernador do Rio Grande do Sul - que de-
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termina a instituição do salário profissional
para o trabalhador brasileiro, de modo ge
ral.

Em tudo e por tudo endossamos os argu
mentos expandidos pelo nobre Deputado pe
lo Estado do Rio de Janeiro ao defender o
ponto de vista de que o problema não mais
existe em face da apresentação de uma
fórmula genérica, capaz de abranger todos
os aspectos relacionados com a instituição
de salários profissionais em favor dos tra
balhadores brasileiros, liguem-se a que ca
tegoria se ligarem.

Nestas condições, votaremos contraria
mente à proposição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Peixoto Filho, para enca
minhar a votação. .

O SR. PEIXOTO FILHO - (Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, 81'S. Deputados,
lamentavelmente somos obrigados a pró
clamar a incoerência da Liderança da Maio
ria.

O Sr. Célio Marques Fernandes - Não
apoiado.

O SR. PEIXOTO FILHO - Há poucos
dias, com a devida vênia do ilustre Líder
Adhemar Ghisi, foi aprovado nesta Oasa
projeto de iniciativa parlamentar. Trami
tou por todas as Comissões Técnicas, rece
bendo pareceres favoráveis. Foram reco
nhecidos os fundamentos da proposição pe
la Liderança da ARENA, se não me engano
na pessoa do ilustre Deputado Luiz Rocha,
quando se estabeleceu o salário mínimo pa
ra motorísta profissional, na semana pas
sada. Os antecedentes constam também
de diversas categorias profissionais. Já dis
põem de salário mínimo profissional vá
rias -prorlssões, entre elas as de médico,
cirurgião-dentista, engenheiro, químico, ar
quiteto, agrônomo, jornalista, revisor etc.

Respeitamos a decisão da Maioria, mas
é preciso que haja coerência. Quem leu o
Diário do Congresso, segunda-feira, encon
trou um discurso do Lider da ARENA
apoiando projeto idêntico ao que hoje dis
cutimos.

Pois bem, Sr. Presidente, a Oposição re
gistra essa incoerência e apela para que
haja melhor entrosamento, porque a asses
soria da Liderança majoritária, com a de
vida vênia, não está funcionando a con
tento: na segunda-feira está a favor, mas
na terça-feira está contra a mesma maté
ria, o mesmo assunto, porém, com argu
mento diferente.

Portanto, nossa palavra é de protesto,
porque não temos condições de obter a aten
ção da Liderança sequer para apresentar
uma emenda, para pedir adiamento da dis
cussão de algum projeto por 5 ou 10 ses
sões, enfim, para reencontrar a verdade
histórica junto à própria Liderança.

Votaremos favoravelmente a este proje
to. Ao mesmo tempo formulamos protesto
contra a incoerência do comportamento da
Liderança da Maioria. Esperamos que, no
futuro, seja ele modificado em banerícto
do próprio conceito do Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Luiz Rocha, para encami
nhar a votação.

O SR. LUIZ ROCHA - (Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, nobres Srs. Depu
tados, não desejava encaminhar a votação
deste projeto, considerando que o nobre
Líder Adhemar Ghisi já o fez, com muita
sabedoria. Mas fui citado pelo ilustre Depu
tado Peixoto Filho, que criticou meu com
portamento na Liderança da Maioria.



Venho à tribuna dizer a S. Ex." que está
equivocado, porquanto o projeto do Depu
tado Alceu Collares não chegou sequer a
ser discutido por mim. Dele tive conheci
mento quando foi colocado na Ordem do
Dia, oportunidade em que dois Deputados
apresentaram emendas. Conseqüentemen
te, a proposição voltou à apreciação das
Comissões. E, por feliz coincidência, duas
das emendas propostas ao projeto do Depu
tado Alceu Collares foram apresentadaa pe
lo Deputado Adhemar Ghisi, que se encon
tra hoje na Liderança da Maioria.

Por outro lado - digo mais ao nobre
Deputado Peixoto Filho -, a Liderança da
Maioria não apresenta, absolutamente, a
incoerência e, tampouco, dubiedade de com
portamento. Dubiedade de comportamen
to - isto, sim - demonstra o nobre Depu
tado Peixoto FilhJ, porque não tem acom
panhado detidamente a tramitação das ma
térias nesta Casa, especialmente neste ple
nário.

O projeto do Deputado Alceu Ooltares
constou da Ordem do Dia antes do dia 6.
Deve-se levar em consideração a atitude
das Lideranças da Maioria e da Minoria,
no dia em que foi submetido à apreciação
desta Casa o projeto do Deputado Amaral
de Souza, que já havia sido emendado.
Posteríormerrte, foi aprovado por esta Casa
o projeto do Deputado Amaral de Souza.
Conseqüentemente, não poderíamos apro
var projeto desta natureza, sob pena - aí,
sim - de cairmos em incongruência, em
contradição de comportamento. Desta ma
neira, Sr. Presidente, para oue fique regis
trada a coerência de comportamento da
Liderança da Maioria, deixo aqui nossa pa
lavra e a contestação ao que disse o nobre
Deputado Peixoto Filho.

O SR. PRESmENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Antônio Bresolin, para en
caminha a votação.

O SR. ANTôNIO BRESOLIN - (Sem re
vísão do orador.) 81'. Presidente, 81'S. Depu
tados, todos sabem, nesta Casa, quem é o
Deputado José Camargo: homem do povo
em permanente contato com os problemas
do povo. Não posso deixar de levantar a
voz em sua defesa, na discussão deste pro
-Ieto, quando estou vendo que será mais
uma iniciativa de Deputado que irá para a
"covaH

•

Não posso silenciar, porque meu Estado
seria altamente beneficiado, se esse projeto
viesse a ser aprovado. No Rio Grande do
Sul existe mais de uma centena de Facul
dades de Economia. Lá, várias turmas de
economistas se formam todos os anos. E
o que se passa no Rio Grande do Sul ocor
re em quase o dos os Estados da Federação.

Há pouco tempo, estive na cidade de
Oampínas e fiquei simplesmente pasmado
com a quantidade de estudantes que tre
qiientam cursos noturnos; homens que
vêm de toda parte, em ônibus, caminhões,
camionetas, automóveis, até de trator. E
por que nós, Deputados, que estamos aqui,
não podemos defender a sorte desses rapa
zes e moças que passam toda a juventude
"queimando as pestanas" sobre os livros
para se formar? Considero uma iniqüida
de qualquer medida contrária ao estudan
te, ou ao jovem já formado, pois é da ju
ventude que o Brasil muito espera no dia
de amanhã.

Assim, Sr. Presidente, o projeto de lei do
Deputado José Camargo é muito oportuno
e útil, merece nosso apoio, nossa solidarie
dade e nossos aplausos. E aqui falamos em
nome, não do Parlamento - que vive alh-ío,
muitas vezes, aos problemas fundamentais
da nossa Pátria - mas em nome daquela
mocidade que, no mais das vezes, é lem-
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brada apenas às vésperas de campanha po
litica.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - A
Comissão de Trabalho e Legislação Social,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte

EMENDA
Onde se lê:

"":::conomistas e Estatísticos",
Leia-se:

"os Economistas e os Estatísticos" ou:
"dos Economístas e dos Estatísticos"

O SR. PRESIDENTE (CéliO' Borja) - Os
Srs. que a aprovam queiram ficar como
estão. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Vou

submeter a votos o seguinte:

PROJETO
N.o 1.605-A, de 1973

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica instituído, .m todo o ter

ritório' nacional, o salário mínimo profis
sional para os Economistas e EstatÍllticos
devidamente inscritos nos respectivos Con
selhos Regionais.

Parágrafo úníco, Considera-se, para os
efeitos desta lei, salário mínimo profissio
nal a remuneração mínima obrigatória pa
ga por serviços prestados pelos profissio
nais de Economia e Estatistica, com rela
ção de emprego, a pessoas físicas ou jurí
dicas de Direito Privado.

Art. 2.0 Fica fixado em 6 (seis) vezes o
maior salário mínimo legal vigente no
País o salário mínimo profissional dos Eco
nomistas e Estatísticos.

Art. 3.0 A jornada de trabalho dos Eco
nomistas e Estatísticos será de 6 (seis) ho
ras diárias.

Parágrafo único. Considerar-se-ã" ex
traordinárias as horas que excederem o li
mite fixado no caput deste artigo.

Art. 4.0 Aplicam-se ao salário mínimo
profissional de que trata esta lei as dispo
sições de caráter geral constantes da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.

Art. 5.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Os
Srs. que o aprovam qi.eíram ;lcar como
estão. (Pausa.)

Rejeitado.

Vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) -
Díscussão única do Projeto de Lei

n.v 1.731-A, de 1973, que acrescenta
parágrafo único ao art. 10, do Decreto
lei n,? 18, de 24 de agosto de 1966, que
"dispõe sobre o exercício da profissão
de aeronauta, e dá outras providências";
tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constítucíona
Iídade e juridicidade; e, da Comissão
de Transportes, pela aprovação. (Do Sr.
'V/ilmar Dallarihol.)

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Ten
do sido oferecida uma emenda ao Projeto
n.O 1. 731-A, de 1973, em discussão única,
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volta o mesmo às Comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Transportes. .

Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Art. 1.0 dão acrescentados ao art. 10 do

Decreto-lei n.? 18, de 24 de agosto de 1966,
os seguintes parágrafos:

"Art. 10. . .................•.......••
§ 1.0 Na composição das tripulações o
número de comíssáríos deverá ser es
tabelecido em função dos assuntos ofe
recidos na aeronave, do padrão de aten
dimento dos serviços de bordo, da se
gurança dos passageiros e da duração
da jornada.
§ 2.0 É facultada a presença de co
missários em aeronaves de até 20 (vin-

te) assentos."

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as dísposíções em
contrário.

Sala das sessões, em 12 de maio de 1975.
- Célio Marques Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) -
Discussão única do Projeto de Lei n.?

2.045-A, de 1974, que dispõe sobre a pro
teção da previdência ao empregado do
méstico; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade e juridicidade; e das Co
missões de Trabalho e Legislação Social
e de Finanças, pela aprovação. Relator:

Sr. Francisco Amaral.

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Tem
a palavra o Sr. Adhemar Ghisi, para enca
minhar a votação.

O SR. ADHEMAR GHISI - (Pronuncia o
seguinte diseurso.) Sr. Presidente, 81'S.
Deputados, está submetido à consideração
desta Casa o Projeto de lei n,? 2.045-A. de
1974, de autoria do nobre Deputado Francis
co Amaral, que dispõe sobre a proteção ao
empregado doméstíco .

O projeto pretende garantir aos emprega
dos domésticos, que se encontravam no
exercícío de sua atividade na data da vi
gência da Lei n.s 5,859, de 11 de dezembro
de 1972, os benefícios e serviços da Previ
dência Social.

Com a adoção da medida proposta, a nor
ma do parágrafo 3.0 do art. 5.0 da Lei n.?
3.807/60 - Lei Orgânica da Previdência So
cial - com a redação dada pelo art. 1.0 c'a
Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, não
seria aplicável aos empregados doméstícos
nas condições apontadas.

r
Em sua justificativa, alega o autor da

proposição que "certamente por inadvertên
cia deixou de ser ressalvada a situação dos
que já se encontravam em atividade, no
setor, por ocasião do advento desse novo
diploma legal" (Lei n.o 5.859, de 1972). E
que, sem a ressalva, todos os domésticos com
60 anos ou mais de idade furam excluídos
do amparo previdenciário, por força do que
dispunha, ainda, o art. 4.0 do Decreto-lei
n.O 710, de 28 de julho de 1969.

Ressalte-se que aos empregados domésti
cos foi concedida a oportunidade, desde se
tembro de 1960, de se filiarem ao INP8, na
qualidade de segurados facultativos, fazen
do jus, portanto, a todas as modalidades de
prestações asseguradas aos demais segu
rados, independentemente da idade com que
houvessem feito a inscrição.
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Somente em 1969, com o advento do De
creto-lei n.o 710, foi estabelecido o limite
de idade, disposição gemértca já vigente,
portanto, quando da entrada em vigor da
Lei n. O 5.859/72, que alterou a condição de
faiação desses empregados, de facultativa
para obrigatória.

Ficaram, entretanto, resguardados os di
reitos dos empregados domésticos já ins
critos como facultativos, bem como os da
queles que, já sendo segurados obrigatórios,
haviam adquirido ou viessem a adquirir essa
condição.

Estando os empregados domésticos incluí
dos entre os segurados obrigatórios da Pre
vidência Social, a eles se aplica o mesmo
tratamento dispensado aos demais segura
dos, não se justificando a adoção da me
dida discriminatória e de privilégio pro
posto no projeto.

Finalmente, sendo o custeio do seguro so
cial baseado nas contribuições de todos pa
ra o sistema, o ingresso de pessoas de idade
avançada, sem a restrição mencionada, re
presentaria, sem dúvida, um ônus sem co
bertura, refletindo na massa segurada con
tribuinte, pois a contribuição de cada segu
rado não custeia o seu benefício.

Ante o exposto, opina-se pela rejeição do
projeto.

Ainda como última justificativa para a
rejeição da propositura, está o recentíssimo
projeto votado no ano passado, quando se
estendeu a todos os segurados o direito à
assistência médíec-hospttalar, inclusive
àqueles com mais de 70 anos, bem como aos
inválidos.

Esta última proposição certamente veio
responder às aflições representadas pela
proposta do eminente Deputado Francisco
Amaral.

Nestas condições, Sr. Presidente, e ante o
que aqui foi exposto, a bancada majoritá
ria votará pela rejeição da propositura.

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) - Tem
a.palavra ° Sr. Alceu oouares, para encamí
nhar a votação.

O SR. ALCEU COLLARES - (Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, a Previdência So
cial está cheia de contradições, e esta é uma
das' maiores, conrígurando verdadeira dís
crímtnàção etária, no exato momento em
que não concede qualquer benefício àquele
que venha a conseguir emprego após Com
pletar 60 anos.

Todo trabalhador brasileiro com mais de
60 anos, se se empregar, é obrigado a con
tribuir para a Previdência Social, sem qual
quer benefício. a não ser o retorno do va
lor total de contribuições na forma de pe
cúlio. Por outro lado, a Previdência Social
ira beneficiar às pessoas com mais de 70
anos e que, por uma ou outra razão, ao lon
go de sua exístêncía, tenha dado qualquer
tipo de contribuição para o INPS.

Há um hiato de dez anos, em que a cria
tura humana vai ficar sem qualquer co
bertura quanto à seguridade social. Com
mais de 70 anos, o cidadão poderá benefi
ciar-se dos serviços prestados pela Previ
dência Social; com mais de 60 anos, embora
contribuinte obrigatório, não terá condições
para perceber qualquer tipo de beneficio.

Outra enorme contradição na Previdência
Social é que os servidores públicos civis, mn
meípaís, estaduais ou federais que não te
nham sistema de previdência próprio, são
segurados obrigatórios do Instituto Nacional
de Previdência Social. Até hoje o Instituto
não tomou qualquer espécie de providência
no sentido de cadastrar principalmente os
servidores públicos municipais daqueles Es
tados mais pobres, que não possuem qual-

quer tipo de previdência social, a fim de
estender-Ines também o direito à seguri
dade social.

Mas as contradições são imensas, sendo
uma delas a que o Deputado autor desta
proposição pretende corrigir. Ora, se o se
gurado obrigatório com 60 anos não tem
direito a perceber nenhum benefício, a não
ser o da contribuição, como pode a Previ
denota Social estender seus serviços àqueles
outros, ainda que tenham contribuido por
um ano? Levantamos todos esses problemas
na presença de S. Ex. a , o Sr. Ministro Nas
cimento e Silva, apelando para que se faça
uma análise global dos benefícios da Pre
vidência Social, sua qualidade, a natureza
dos seus segurados e os impedimentos que
estabelece a Previdência Social para deter
minada categoria de trabalhadores que ne
la não estão incluídos, como é o caso que
ora. se discute.

Portanto, a Câmara tem, no momento, a
oportunidade de corrigir enorme contradi
ção da Previdência Social, ao votar favora
velmente à proposição que está em votação.

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) - Vou
submeter a votos o seguinte:

PROJETO
N.o 2.045-A, de 1974

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Aos empregados domésticos que

se encontravam no exercício. de sua ativi
dade quando promulgada a Lei n.v 5.859,
de 11 de dezembro de 1972, não é aplicável
a norma do § 3.0 do art. 5.0 da Lei Orgâ
nica da Previdência Social com a redação
que lhe foi dada pelo art. 1.0 da Lei n.?
5.890, de 8 de junho de 1973.

Art. 2.° Entrará esta lei em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Os
Srs. que o aprovam queiram ficar como es
tão. (Pausa.)

Rejeitado.
Vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Célio BOrja) -

Primeira discussão do Projeto de Lei
n.o 1.267-B, de 1973, que veda a cobran
ça de qualquer importância, para par
ticipação em concursos públicos realiza
dos por órgãos da Administração Fe
deral, direta e indireta; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela inconstitucionalidade; da Co
missão de Serviço Público, pela apro
vação; e da Comissão de Finanças, pela
aprovação, com emenda. (Do Sr. José
Camargo.) Relatores: Srs. Freitas No
bre e Athiê Ooury,

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos o se
guinte

REQUERIMENTO
Senhol' Presidente:

Na forma regimental, requeiro audiência
da Comissão de Constituição e Justiça so
bre a emenda oferecida pela COmissão de
Finanças ao Projeto de Lei n. O 1.267-B/73.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 1975.
- Adhemar Ghisi.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Os
Srs. que o aprovam queiram f:car como es
tão. (Pausa.)

Aprovado.

Em conseqüência, o projeto sai da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) -
Primeira discussão do Projeto de Re

solução n.o 21, de 1975, que revoga o
parágrafo único do art. 14 da Resolução
n,v 30, de 31 de outubro de 1972 que dís-

põe sobre o Regimento Interno. (Da.
Mesa.)

Não há oradores.
A matéria permanece em discussão em 2.11.

Sessão.

O SR. PRESIDENTL (Célio Borja) - Nos
termos do inciso II do art. 10 do Regimento
Interno, concedo a palavra ao Sr. Angelino
Rosa, na qualidade de Lider da Alíanca Re-
novadora Nacional, -

O Sr. Humberto Lucena - S1'. Presidente,
com licença do orador, peço a palavra pela
ordem, para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Pe
ço ao nobre Deputado que aguarde o orador
manifestar-se a respeito do pedido de V.
Ex. a O tempo será descontado do período
destinado ao orador.

O SR. ANGELINO ROSA - Concedo a pa
lavra a V. Ex. a , desde que seja breve.

O SR. HUMBERTO LUCENA - (Recla
mação. Sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente, minha reclamação baseia-se no art.
111 do Regimento Interno, que assim ex
pressa:

"Em qualquer fase da sessão, exceto
durante a Ordem do Dia, poderá ser
usada a palavra "para reclamação".

Sr. Presidente, ao iniciar-se a presente
Legislatura, encaminhei à Mesa o Projeto
de Resolução n.O 18/75, que "cria como ór
gão técnico permanente da Câmara dos
Deputados a Comissão dos Direitos do Ho
mem."

Diz o Regimento Interno. no seu art. 245:

"Art. 245. O Regimento Interno poderá
ser modificado mediante a apresenta
ção de projeto de resolução que o altere
ou reforme.

§ 1.0 - Apresentado e publicado, o pro
jeto de reforma permanecerá na Ordem
do Dia durante o prazo de quatro ses
sões ordinárias, para o recebimento de
emendas.

§ 2.0 - Depois de publicado o parecer
da Mesa e distribuido em avulsos, o
projeto será incluído novamente na
Ordem do Dia, em primeira discussão,
que não poderá ser encerrada, mesmo
por falta de oradores. antes de trans
corridas duas sessões."

Ora, a minha reclamação prende-se ao
fato de que, até o presente momento, con
trariando o disposto no Regimento Interno,

. meu projeto não veio à Ordem do Dia,
quando o Projeto de Resolução n. O 21, que
corresponde ao Item 7, da Ordem do Dia
de hoje, foi posteriormente apresentado.

O SR. PRESIDENTE <Célio Borja) 
Ouvi atentamente a reclamação do nobre
Sr. Deputado Humberto Lucena. Devo, des
de logo, esclarecer a S. Ex. a que o Projeto
de Resolução correspondente ao Item 7 da
Ordem do Dia é de iniciativa da Mesa.
Oportunamente voltarei ao assunto para
esclarecer S. Ex. a sobre o processo que vem
sendo adotado. A respeito do projeto de
resolução de S. Ex. a , a Mesa não está habi
litada a dar informações, mas o fará numa
próxima oportunidade.

O SR. ANGELINO ROSA - (Como Líder.
Pronuncia o seguinte diseurso.) Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, desde a ínstítucío
nalização do crédito rural, pela Lei n.o
4.829, de 5 de novembro de 1965, o Governo
brasileiro aplica e aprofunda inteligente
políttca de desenvolvimento da nossa agro
pecuária. A partir daquele diploma legal,
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organismos estatais e estabelecimentos par
ticulares de crédito se juntaram para su
prir racionalmente de recursos técnicos e
financeiros. Os produtores ou as cooperati
vas.

A regulamentação da Lei n,? 4.829165
seguiram-se o Decreto-lei n.? 167, de 1967,
criando os títulos de crédito agrário; o
Decreto-lei n.v 1.179, de 1971, instituindo
o Programa de Redistribuiç1W de Terras e
Estímulo à Agroindústria do Norte e do
Nordeste - PROTERRA - e a Lei n.o 5.969,
de 1973, estabelecendo o Programa de Ga
rantia das Atividades Agropecuárias
PROAGRO.

Todos esses instrumentos fazem parte de
enorme elenco de providências orientadas
para a expansão agrícola do País, o que
põe em relevo a salutar preocupação gover
namental em satisfazer as necessidades do
setor primário, sem o que não teria sido
possível atingir as taxas de crescimento
brasileiro dos últimos anos.

A assistência ao custeio da entressafra,
a caprtalízaçâo rural - representada pela
mecanização e outros melhoramentos da
estrutura agrária -, as inovações a nível
de fazenda e relativas à incorporação de
adubos e corretivos do solo, a modificação
da própria estrutura rural através do aces
so à terra, patenteiam a seriedade do es
forço governamental, no sentdio de subsi
diar a política de abastecimento, que tem
outro grande suoprte na fixação dos preços
mínimos.

Resultado: a produção agropecuária na
cional alcancou o indice de crescimento de
13,8% em 1965, e 11,4% em 1971. É verdade
que houve anos modestos, tal qual 1972 e,
também 1973, quando fatores climáticos
influíram negativamente, apesar do desem
penho do poder público visando a salvar a
colheita, no sentido global.

Graças à permanente ação governamen
tal, as lavouras se expandiram 12,4% em
1974, permitindo que o setor agropecuário
se desenvolvesse em 8,5%.

O declínio de 1972 e 1973 - conforme
ficou assinalado - decorreu exclusivamente
do mau tempo, que destruiu grandes áreas
plantadas. Isso, contudo, não impediu que a
agropecuária continuasse liderando a pauta
das exportações, o que torna patente o
o acerto da orientação do poder público.

Para o êxito cada vez mais pronunciado
das atividades do campo, a administração
brasileira montou complexo sistema, divi
dindo atribuições e deveres a órgãos vin
culados a diversos Ministérios. Assim, o
mc é subordinado ao Ministério da Indús
tria e do Comércio, tanto quanto o Instituto
do Açúcar e do Aleool: a SUNAB é respon
sável pelo abastecimento interno; a Co
missão Executiva para o Plano de Recupe
ração Econômica-Rural da Lavoura Cacau
eira (CEPLAC) é órgão do Ministério da
Fazenda. No tocante ao trigo, a política do
Governo estabeleceu as seguintes responsa
bilidades: o preço é fixado pelo Conseiho
Monetário Nacional, por sugestão da
8UNAB; integrante do organograma do
Ministério da Agricultura; a política de
plantio, financiamento e distribuição aos
moinhos é da competência do CTRIN, de
partamento do Banco do Brasil.

Os estímulos fiscais à agricultura depen
dem de orientação do Ministério da Fazenda
e do Conselho Monetário. Os preços míni
mos são formulados pela Comissão de Fi
nanciamento da Produção, do Ministério da
Agricultura. Além disso, foram instituídos
vários Fundos de Desenvolvimento, de Par
ticipação e Especiais que integram a estru
tura de vários Ministérios.

Cabe realçar que, ao lado de toda essa
complexa estrutura, o Banco do Brasil teve
de ser ajustado à política de desenvolvi
mento agrícola, prestando assistência téc
nica, financiamento a projetos de irrigação,
fertilizantes, inseticidas e herbicidas, à me
canização e defesa do solo, bem como a
novos métodos de plantar e colher. Uma
série de linhas de crédito foram estrutura
das, e o CREAI, em fins de 1972, já aplicava
13,5 milhões de cruzeiros, nas atividades
rurais brasileiras, englobando compra de
máquinas, implementos e insumos indus
trializados. No último trimestre de 1973, a
CREAI havia concedido empréstimos supe
riores a três bilhóes de dólares, auxiliando
a produção em todos os níveis e contri
buindo para a regularização do abasteci
mento do crescente mercado nacional, além
de elevar o nível das exportações.

Verifica-se, portanto, que os incentivos
governamentais abrangem diferentes está
gios, objetivando sempre extirpar os vícios
que entorpecem nossa agricultura, que há
mais de dez anos recebe as atenções do
Gpverno revolucionário, a fim de que possa
acompanhar a evolução que se processa na
área industrial.

Ainda há pouco, o Governo do Presidente
Ernesto Geisel instituiu nova sistemática de
incentivo à produtividade da lavoura bra
sileira. Determinou que o Banco Central
subsidie 40% dos gastos que o agricultor
realizar com a aquísíção de adubos e corre
tivos do solo. A medida tem a finalidade de
corrigir distorções ocorridas no setor, a par
tir de 1973, quando a crise do petróleo de
terminou considerável aumento no preço
dos fertilizantes, no plano internacional.

O subsídio de 40%, acima referido, é jus
tificado pelo fato de que a adubação repre
senta, em geral, esse percentual nos custos
de produção, o que encarece o produto e
reduz a competitividade, no tocante ao co
mércio exterior.

Em virtude do balanço da agropecuária
brasileira, relativo ao ano passado, o Go
verno conheceu a realidade; a alta ocorrida
nos preços dos fertilizantes, defensivos, va
cinas, medicamentos, combustíveis e rações
- grande parcela dos quais é importada 
agravou sensivelmente as dificuldades do
produtor nacional. Os agricultores do Sul
e do Sudeste, que possuem as mais avança
das técnicas agrícolas, víram-se obrigados
a enfrentar sérios problemas financeiros.

O Sr. Luiz Rocha - Nobre Deputado An
gelino Rosa, estou acompanhando o pro
nunciamento de V. Ex." e com ele concordo
plenamente. Entendo importante trazer,
como subsídio a ele, nesta tarde, o depoi
mento de um homem que hoje tem a feli
dade de estar nesta Casa, mas que durante
toda a sua juventude esteve no campo, lidan
do com a agropecuária, sentindo perto seus
dramas e seus problemas. Devo dizer que o
Governo Federal, como muito bem realça
V. Ex.", tem dado todo o apoio ao agricultor
e ao pecuarista brasileiro. Entendemos, no
entanto, ser da maior importância que aqui
se faça um apelo ao Governo, para que de
termine ao Ministério da Agricultura a volta
dos postos de revenda junto às Delegacias
daquele Ministério, principalmente no to
cante à revenda de arame farpado. Como
sabe V. Ex.", para que exista a agropecuária
torna-se necessária uma infra-estrutura, e
para esta entra o arame farpado como ele
mento fundamental na formação das pas
tagens. O meu apelo, então, é no sentido
de que possa, principalmente no Nordeste,
onde o arame farpado chega a preços exor
bitantes para o pequeno e o médio pecua
ristas, ser adquirido a preços mais razoáveis.
Alegam os comerciantes do arame farpado
que hoje o crédito é fácil - existem o

PROTERRA, o Banco do Brasíl, através dos
diversos sistemas de crédito, e os incentivos
fiscais. O dinheiro, portanto, é fácil. Con
seqüentemente, devem ser caros os custos
para o agricultor e para o pecuarista. Mas
não concordo com esse tipo de raciocínio
dos comerciantes. Para que se barateiem
os custos, é necessário que se ofereçam ele
mentos e ímplementos agrícolas e agropas
torís a preços razoáveis, a fim de que se
possa comprar sem onerar demasiadamente
os custos na agropecuária.

O SR. ANGELINO ROSA - Ouvi atenta
mente o aparte de V. Ex.a , mas devo dizer,
nobre Deputado, que o Governo Federal tem
dado estímulo e incentivo à formação de
cooperativas de produtores, para que adqui
ram e comercializem seus produtos. Está o
Governo atento, portanto, ao sério problema
da comercialização, não somente no que diz
respeito a artigos de consumo na agrope
cuária, mas também na própria comerciali
zação dos produtos agrícolas. Em parte tem
razão V. Ex.a quando afirma que o Minis
tério da Agricultura deveria ter maior atua
ção nesse setor.

Queremos aduzir ao aparte de V. Ex.a o
fato verificado nos últimos exercícios, de
que inúmeras indústrias de fertilizantes es
tavam lançando no mercado produtos cujo
conteúdo estava em desacordo C0111 a for
mula constante das embalagens. Daí a ne
cessidade da participação imediata e ur
gente do Governo Federal nessa área, com
o fim de coibir abusos e reaponsabtüzar os.
que defraudam a boa-fé do agricultor e de
quem quer colaborar com o desenvojvímento.
nacional.

Ouço com prazer o nobre Deputado Al
berto Hoffmann.

O Sr. Alberto Hoffmann - É com muita
honra que interrompo o brilhante pronun
ciamento de V. Ex.", nobre Deputado Ange
lina Rosa, para dizer da satisfação em
encontrar nesta Casa aquele representante
que conheci em outros tempos na Câmara
de Vereadores da cidade de Erechim, no
interior do Rio Grande do Sul. Hoje, está
V. Ex.a representando nesta Casa o Estado
de Santa Catarina, porém, sempre autên
tico às suas origens, defendendo os reais e
superiores interesess do povo interiorano
daquele Estado. Cumprimento V. Ex." pelo
relato que vem fazendo sobre os subsídios
que o Governo tem dado à produção primá
ria do País. Esse, realmente, é o caminho
certo. 11: muito mais correto subsidiar a
produção do que o consumo, como se fazia
antigamente, muitas vezes até de maneira
demagógica. Nessa linha de pensamento
V. Ex.a tem razão, quando se refere também
à multiplicidade de órgãos que cuidam da
agricultura brasileira e aponta a necessi
dade de um entrosamente maior, melhor
conjugação de esforços, orientação centra
lizada para comandar de uma vez neste País
um real e efetivo plano agrícola que obje
tive crescente produtividade dos campos',
com o fim de melhor alimentar o povo
brasileiro e produzir matérias-primas para
as nossas indústrias e ainda um maior,
número de excedentes exportáveis para O;
exterior. Muito foi feito, mas muito no sen
tido de uma orientação entrosada, conju
gada e racional ainda há por fazer. Cum
primento V. Ex." pela oportuna intervenção.

O SR. ANGELINO ROSA - Deputado Al
berto Hoffmann, agradeça a V. Ex.a o apar
te, pois conhecedor profundo que é da
agricultura, já tendo exercido o cargo de
Secretário da Agricultura do Estado do Ri.o
Grande do Sul, de lá para cá sempre tem,
procurado aprofundar-se nos problemas
agrícolas brasileiros.
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Confirmando, Sr. Presidente:
No Paraná, os gastos com fertilizantes

e defensivos, em novembro de 1974, se ele
varam 100% sobre os de dezembro de 1973;
São Paulo marcou aumento de 89%; Rio
Grande do Sul, de 60%; Minas Gerais, tam
bém 60%. Tamanha foi a desproporção que
a revista "Conjuntura Econômica", de fe
vereiro último, salienta:

"Em conseqüência dos acentuados au
mentos dos preços dos insumos, a rela
ção de trocas (preços dos produtos
agrícolas em face dos insumos indus
triais) se mostrou amplamente desfa
vorável para os agricultores, em 1974.
De tal ordem foi contrária essa rela
ção que se pode supor que, de modo
geral, o crescimento fisico da produção
agrícola deste ano praticamente não
gerou receitas líquidas adicionais para
o setor. Sendo assim e considerando
que a oferta do setor é muito sensível
a essas situações, as perspectivas de
produção para o ano em curso não po
dem ser otimistas, a não ser que se ve
rifiquem estímulos de preços em níveis
iguais ou superiores aos dos insumos
utilizados no processo produtivo."

As providências do Governo, ao lado do
subsidio de 40% nos gastos de adubos e
fertilizantes, se estendem à produção inter
na. Por exemplo, em janeiro último entrou
em funcionamento a usina semi-industrial
de Catalão, Goiás, que vai produzir 18 mil
toneladas anuais de fosfato. Até 1977, o
empreendimento alcançará a escala indus
trial, produzindo 500 mil toneladas de fos
fato, por ano.

Em Catalão, os concentrados obtidos de
verão ser industrializados, permitindo a
ínstalacão de uma indústria química de
grande" porte na região. Acredita-se que ali
ficará o primeiro pólo químico de Goiás,
com a produção de 480 mil toneladas
anuais de ácido sulfúrico e ácído fosfórico,
numa escala em que o próximo passo será
960 mil toneladas/ano.

A íneontrolada elevação dos preços de
adubos e corretivos agrícolas - como se
viu - foi um dos setores mais afetados
pela crise do petróleo. Consciente de que o
desafio tinha de ser enfrentado objetiva
mente, o Governo começou uma série de
estudos que iam do subsídio à localização
de jazidas de fosfatos, a fim de conseguir
se, no mais curto prazo, a auto-suficiência
de fertilizantes.

O Sr. Adhemar Ghisi - Muito grato a
V. EX.", Sr. Deputado Angelíno Rosa, pela
concessão deste aparte, que me permite, em
primeiro lugar, traduzir o meu contenta
mento ao ouvir V. Ex." falando sobre as
pectos de nossa política agropecuária e tra
zendo ao conhecimento da Casa e do País
as medidas que hoje concretizam uma po
lítica de apoio, de incentivo e de ajuda
àqueles que se dedicam às atividades do
campo. O Governo não fica -- como V. Ex."
enratíza nesse discurso tão bem elabora
do - apenas no terreno das promessas, das
quimeras, mas desce ao homem do campo
através de providências que materíalíaam
toda uma gama de medidas capazes de
transformar a vida do nosso rnricola, de
permitir-lhe ser peça important.e no pro
cesso de desenvolvimento do País. Quando
V. Ex." se refere à política dos adubos, dos
fertiliz~ntês em geral, quando V. Ex." men
cíona a ajuda substancial, através de 40%
de descontos dos empréstimos contraídos
pelo agricultor perante o Banco do Brasil,
a título de subsídio para o desenvolvimen
to de uma agricultura mais próspera e mais
ampla, eu me lembro que, ao lado da usina
que se criará na região centro-leste do
Pais, para produção de fertilizantes, outra
de igual porte está em construção no sul

do Brasil, mais precisamente no sul barri
ga-verde. Ela irá permitir que, a partir do
pirito carbonoso extraído nas minas de
carvão de Santa Catarina, se obtenha em
primeiro lugar o ácido sulfúrico, depois o
ácido rosrórteo e finalmente o fertilizante
tão necessário para o processo de cresci
mento das nossas lavouras agrícolas, Quan
do V. Ex." traz todos esses elementos ao
conhecimento desta Casa e da Nação, a Li
derança do Governo não se pode quedar in
diferente ouvindo o substancioso discurso
de V. Ex." Comparece a esta tribuna de
apartes a fim de parabenizá-lo e estimu
lá-lo a outros pronunciamentos como este.
Amanhã quaisquer dos nossos colegas, a
imprensa e as próprias autoridades gover
namentais poderão se abeberar nessa fonte
cristalina que V. Ex." hoje cria para deleite
de todos nós. Muito obrigado.

O SR. ANGELINO ROSA - Nobre Depu
tado Adhemar Ghisi, o aparte de V. Ex."
vem enriquecer o nosso modesto pronuncia
mento, aduzíndo as provídêncías governa
mentais no sentido de que o nossa Estado
"Barriga Verde" também venha dar a sua
contribuição à Nação, através daquela nova
indústria de fertilizante para atender à de
manda da agricultura.

Continuando, Sr. Presidente, foi acionada,
prontamente, a Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais que, felizmente, conse
guiu localizar em Patos de Minas uma jazi
da de rosrato que, na primeira avaliação,
mostrou volume de 345 milhões de tone
ladas o que, de acordo com os relatórios
técnicos, é

"suficiente para a implantação de um
empreendimento, nos próximos trinta
meses, de uma unidade para a produ
ção de 900 mil toneladas por ano de
concentrado fosf'átíco, com 300 mil to
neladas/ano de nutrientes para ferti
lizantes, capacidade esta que poderá
ser ampliada de tal forma que, em 1980,
possa produzir um milhão de tonela
das/ano do mesmo concentrado, com
600 mil toneladas/ano de nutrientes."

A localização do fosfato de Patos de Mi
nas causou natural otimismo na adminis
tração e nos meios agrícolas, que esperam
também a ímplantação da nova política
ferroviária, porquanto, nas atuais condi
ções, as estradas de ferro constituem pon
tos de estrangulamento da produção rural.

O êxito da pesquisa de fosfato mostra
como o Governo encara o problema agríco
la brasileiro. Nenhum esforço tem sido pou
pado; nenhum estímulo tem sido negado ao
produtor rural. Prova disso está no que vem
ocorrendo no setor de fertilizantes, que exi
giu, em 1973, mais de cem milhões de dóla
res e, em 1974, 237 milhões de dólares. .\
previsão para o ano em curso ascende tam
bém a quase 240 milhões de dólares, apesar
dos estoques acumulados.

Em janeiro deste ano, quando ainda não
tinha sido divulgada a jazida de Patos de
Minas, as importações brasileiras de fertili
zantes subiram em 21,3%, em relação ao
período de 1974. No mês de fevereiro, po
rém, verificou-se uma queda de 72,8%, com
parando-se com a mesma época de 1973.

Ora, sabendo-se que o Brasil :vinha im
portando 81% do fosfato consumido na fa
bricação de fertilizantes, pode-se bem ava
liar o que representa, em divisas, a ex
ploração dos recursos naturais do País, no
tocante aos adubos.

Já em 1977, de acordo com as notícias
divulgadas pelo Ministro das Minas e Ener
gia, o Brasil atingirá a auto-suficiência na
producâo de fosfato. Dentro de um ano, as
reservas de Patos de Minas estarão sendo
aproveitadas. Elas possuem minério de alta
qualidade e diferente daquele encontrado
em outras regiões brasileiras.

Por seu turno, o Banco Central, cumprín
do decisão do Conselho Monetário Nacional,
expediu a Circular n.O 245, regulamentando
o Programa Nacional de Calcário Agrário,
objetivando a defesa da terra, o aumento
da produtividade do solo por meio da cor
reção da acidez com o decorrente aumento
da produção agrícola e a criação das bases
necessárias à implantação mais eficaz do
Programa Nacional de Fertilizantes.

l!: bom salientar que a política do preço
mínimo que visa à remuneração adequada
do agricultor, cobrindo-lhe os custos e as
segurando-lhe meios necessários para o
melhoramento de sua atividade - se arras
tava, frágil, até que o Governo revolucio
nário baixou o Decreto-lei n.v 79, de 19 de
dezembro de 1966. Por esse ato legislativo
foi substituída toda a Iegtslaeâo anterior,
consolidando· as disposições pertinentes à
matéria. Já o Decreto n,v 62.163, de 23 de
janeiro de 1968, definiu a estrutura básica
do complexo que orienta os estudos para
fixação do preço mínímo.

O Sr. Célio Marques Fernandes - Per
mite V. Ex." um aparte?

O SR. ANGELINO ROSA - Ouço com
prazer o nobre Deputado Célio Marques
Fernandes.

O Sr. Célio Marques Fernandes - V. Ex."
está realçando, com muita propriedade, a
preocupação do Governo com o crédito
agropecuário. E não poderia ser diferente,
porque, se o Governo está interessado em
oferecer melhores condíeões de vida ao ho
mem brasileiro, terá evidentemente que
cuidar do homem que planta. Sem o ampa
ro à agropecuária, dificilmente conseguirá
o Governo um desenvorvímento global. Há
poucos dias tive ocasião de ressaltar uma
providência do Governo sobre a armazena
gem, quando permitiu que os empréstimos
fossem pagos com o próprio produto da ar
mazenagem na estância do plantador.

Isso evitou que o tntermediárlo pudesse
levar vantagem, em detrimento daqueles
que plantam. V. Ex." ressalta muito bem o
problema do crédito agropecuário, que se
está expandindo em todo o território n:;l.
cional. Felicito V. Ex." pelo trabalho bri
lhante que apresenta. Desta maneira esta
rá V. Ex." ressaltando cada vez mais o
nome do Parlamento Nacional. Parabéns a
V. Ex."

O SR. ANGELINO ROSA - Deputado
Célio Marques Fernandes, agradeço since
ramente a V. Ex." o aparte, que trouxe à
minha memória o recente decreto gover
namental que visa a estimular a construção
de silos e armazéns, mesmo a nível de pro
priedades. E a que juros? Apenas a 8%
anuais. Essa medida permitiu que o próprio
produtor armazenasse seus produtos na sua
propriedade, evitando que se transportasse
cerca de 30% de cereal úmido, o que fez
com que barateasse o custo do transporte.
Diminuiu também, em conseqüência, o con
sumo de combustível, economizando divisas
para o País.

Assim, o Poder Executivo muniu-se dos
instrumentos necessários para retribuir ra
zoavelmente ao agricultor, pelo seu traba
lho e seu capital orientados para a agri
cultura. O Governo entende que pouco in
centivo teriam os produtores para seu culti
vo e mudar seus métodos de trabalho se
não pudessem fazer planos com base real
em preços mínimos razoáveis e estáveis.
Consiste, portanto, a garantia de preços
mínimos no principal componente do con
junto de motivações que eondícíona o agri
cultor, quando o mercado, ainda vulnerável,
fica desfavorável. O amparo oficial é im
prescindível, assim, no tocante ao preço mí
nimo, que supre aquela parte fundamental
da assistência direta ao ruralista, através
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do crédito bancário, nas linhas tradicionais
de financiamento para custeio e investi
mento. Sem a garantia oferecida pelo pre
ço minimo - dizem os órgãos oficiais - o
homem do campo estaria à mercê de inter
mediários na comercialização de seus pro
dutos, com o consequente prejuizo que o le
varia a se descapitalizar.

Para o Governo atual, os preços mínimos
visam a atingir os seguintes resultados:

- evitar a baixa excessiva nos preços, de
maneira que se situem a nívíes inferiores
aos custos;

- proporcionar maior estabilidade à pro
duçâo pelo constante ajustamento à de
manda;

- orientar a atividade do agricultor na
escolha de suas culturas, com base, sobre
tudo, nas informações do mercado nacio
nal e internacional, geralmente do seu co
nhecimento;

- incentivar a prática de comerctaüzação
direta, a fim de que aos próprios agriculto
res sejam asseguradas as vantagens que se
riam absorvidas pela intermediação;

- contribuir para que a renda da agri
cultura dê Justa retribuição aos fatores, de
forma a motivar o desenvolvimento equili
brado do País, permitindo nível de vida
mais adequado ao agricultor e ao trabalha
dor rural, em consonância com o padrão
geral do brasileiro.

Os estímulos que o Governo brasileiro
concede ao produtor agrícola representam
a consciência de que o povo brasileiro deve
preparar-se mais e mais para assumir as
suas responsabilidades perante o mundo, no
qual a oferta de alimentos se reduz, na
proporção em que aumenta o contingente
populacional. Graças a tais providências,
está sendo atendido o crescente consumo in
terno e aumentando as sobras para expor
tação.

A confiança com que o poder público vem
enfrentando os desafios presentes e conce
dendo os mais diferentes tipos de ajuda ao
produtor rural, deixam o brasileiro confian
te de que dentro de poucos anos o seu setor
agrícola poderá equiparar-se aos mais evo
luídos do mundo. Aliás, é para: isso justa
mente que o Executivo promove. com tanta
ênfase, diferentes programas assistenciais
àquele que se dedica ao amanho da terra e
à produção de gêneros essenciais.

O empenho das autoridades já está sendo
respondido, em termos efetivos. Dentro de
pouco tempo, os frutos estarão presentes
nas estatísticas que demonstrarão o grau
de maturidade de nossa economia.

A capacidade de nosso agricultor foi de
monstrada com toda a clareza nos inúmeros
concursos de produtividade realizados em
nosso País. Apresentamos aqui, rapidamen
te, o resultado obtido por um participante
do concurso de produtividade do milho, rea
lizado no Estado de Santa Catarina, no
exercício de 1974. Referimo-nos ao Sr.
Althos Thomas, do Munícipío de Guaracia
ba. Vejam bem, Srs. Deputados, o resulta
do obtido por este agricultor, que numa
faixa de terra, conseguiu 15.504 quilos de
milho, tornando-se, assim, o campeão ca
taríriense, o campeão brasileiro e o cam
peão sul-americano na produtividade de
milho.

Encenamos nosso pronunciamento, Sr.
Presidente, Srs. Deputados. reafirmando que
o Governo federal haverá de encontrar uma
resposta positiva que garanta um preço mí
nimo razoável e uma comercialização segu
ra para os produtos. Haverá ainda de en
contrar uma resposta satisfatória para os
triticultores de nosso Pais, que estão plan-

tando em grande quantidade, o que faz pre
ver que a próxima safra de trigo haverá de
ser a maior de nosso País.

Deixemos, assim, esta tribuna, cumpri
mentando o Governo pelas medidas toma
das e esperando que continue a prestigiar
aqueles que trabalham no amanho da terra.

Durante o discurso do Sr. Angelina
Rosa, o Sr. Célio Boria, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Alencar Furtado, 2°_
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alencar Furtado) 
Nos termos do inciso II do art. 10 do Regi
mento Interno, concedo a palavra ao Sr.
Peixoto Filho, na qualidade de Líder do
Movimento Democrático Brasileiro.

(DISCURSO DO DEPUTADO PEIXOTO FI
LHO, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO.)

Durante ° discurso do Sr. Peixoto Fi
lho, o Sr. Alencar Furtado, 29-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Célio
B07"ja. Presidente.

VII - O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)
-'- Vai-se passar ao período destinado às
Comunicações das Lideranças.

Tem a palavra o Sr. Adhemar Ghisi.
O SR. ADHEMAR GHISI - (Pronuncia o

seguinte díscurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, registro dos mais importantes
para a vida do ruricola de Santa Catarina
desejamos fazer nesta oportunidade, quando
diversas representações, isto é, agências do
Fundo de Assistência dos Trabalhadores
Rurais (FUNRURAL) são instaladas naque
le Estado que temos a honra de represen
tar nesta Casa. Somente na sua região sul
cerca de três representações, desde oinício
deste mês, passaram a funcionar nas sedes
dos Municípios de Irnbí tuba, Orícíúma e
Sombrio.

Sem falsa modéstia. SI. Presidente, temos
a honra de declarar que oferecemos nossa
parcela de colaboração para que se trans
formasse em realldade a conquista social a
que acabamos de aludir.

Estarão, dessa forma, mais descentrali
zados os serviços de benerictos de renda
fixa e a assistência médico-hospitalar de
vidos pelo FUNRURAL aos lavradores e seus
dependentes.

Observa-se, pelo exemplo catartnense, que
o órgão incumbido da missão assistencial
que o Governo Federal oferece ao homem
do campo, no Brasil, amplia sua faixa de
atuação e aperfeiçoa seu processo de con
cessão.

Na verdade. não se tem dado por satisfei
to o Governo Federal. após a Lei Comple
mentar ri.? 11, de 1971, com aquilo que já.
concedeu ao homem do campo e seus fa
miliares. Mensalmente, quase, somos infor
mados de que o Executivo Federal - muitas
vezes inspirado em válidas sugestões parti
das de membros deste Congresso Nacional
- adotou medidas para melhor atender ao
lavrador brasileiro, esquecido por tantas dé
cadas e ausente das conquistas sociais, com
parativamente àqueles que desenyolviam
atividades profissionais nos centros urba
nos. É muito recente a Lei n." 6.179, de
11-12:74, que ampliou a faixa de assistência
previdenciária aos inválidos e aos idosos
com mais de 70 anos.

Por tudo quanto se tem feito no setor
social, e mais, pelo que ora se realiza em
Santa Catarina, como providência prestí
giadora da ação dos nossos agricultores na
quela unidade federativa, transmitimos aos
responsáveis pela política governamental,

principalmente ao Ministro Nascimento e
Silva e ao Dr. Libero Massarí, Diretor-Geral
do FUNRURAL, os sinceros agradecimentos
a que fazem jus de toda uma população tra
dicionalmente ligada às atividades agrope
cuárias.

O homem do campo, naquele Estado su
lino, não esquecerá o benefício recebido e
certamente multiplicará sua capacidade de
trabalho para corresponder mais ampla
mente à proteção e aos estímulos que vem
constantemente recebendo do Governo Cen
tral.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, passados
mais de dois anos e meio, retorno a esta
tribuna para repetir os termos de um dis
curso que aqui pronunciei a respeito do por
to pesqueiro de Laguna, no Estado de Santa
Catarina.

Através daquela mensagem, repassada de
sincero otimismo, em face das informações
então recebidas das mais altas autoridades
do Ministério dos Transportes e dos com
promissos assumidos pelo Governo Federal
com os sul-catarinenses e as autoridades
daquele Estado, pudemos historiar, embo
ra rapidamente, o que fora a luta por ver
cristalizada uma obra das mais ambiciona
das e necessárias ao progresso e desenvol
vimento de um pedaço daquela importante
Unidade fcderada.

Quando pensávamos que o trabalho de
muitos catarinenses e de quantas persona
lidades ligadas ao setor do Ministério dos
Transportes redundaria na materialização
de um empreendimento necessário e impor
tante para o próprio Pais, eis que o mesmo
foi paralisado. E o mais grave: paralisado
há mais de um ano, embora houvesse re
cursos orçamentários à disposição dos res
ponsáveis pela sua concretização.

Depois disso, não obstante nossos conti
nuados apelos e solicitações veementes,
houve somente evasivas e ·despistamentos.
Enquanto isso, as obras civis iniciadas en
tram em processo de deterioração. com
prometendo, inclusive, os milhares de cru
zeiros que alí já foram dispendidos. E uma
população inteira, que via na obra uma mo
tivação importante e fundamento sólido pa
ra sua recuperação e progresso econômicos
- com reflexos em toda a região sul-cata
rinense - queda-se desgostosa, entristecida
e desesperancada, pois mais uma vez foi
marginalizada por quantos tinham o dever
de atendê-la e fazer cumprir os programas
de interesse maior da pública administra
ção federal.

Sr. Presidente, este pronunciamento é um
brado de apelo ao Sr. Ministro dos Trans
portes, General Dyrceu Nogueira, a quem
levamos a solicitação de que deve pessoal
mente interferir junto a quem de direito
para que se dê cobro à paralisação inexpli
cável das obras do porto pesqueiro de La
guna.

Precisa o Sr. Ministro saber que este é
um compromisso de antecessores seus, vale
dizer, do Governo da Revolução, a que ser
vimos também, para com uma comunidade
exemplar, constituida de gente generosa e
compreensiva, mas que já não acredita no
que lhe prometeram e não cornprlram.

Ao atingir, no ano de 1976, os seus du
zentos anos de vida, como comunidade res
ponsável pelas colonizações do Brasil Me
ridional do Século XVIII, Laguna prepara
se para ocupar o lUB'Ur de destaque que sua
localização prlvflegtada e condições favo
ráveis de uma natureza identificada com a
pesca lhe oferece.

Para tanto, o que pede, pela minha voz e
pela minha palavra, é a ajuda do Governo
Federal, responsável por uma obra que tar-
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da. Este, portanto, é o apelo que registra
mos, nesta sessão da Câmara dos Dep~

tados, para que ele, chegando ao conheci
mento do Sr. Ministro dos Transportes, pos
sa dar causa ao aceleramento das obras de
um dos mais importantes empreendimentos
de quantos o Governo Federal esteja reali
zando em glebas de Santa Catarina.

Ao final, deixamos, pela sua leitura, con
signado o discurso que no dia 16 de outu
bro de 1972 pronunciamos desta mesma tri
buna.

Que as expressões finais, através das quais
homenageamos as autoridades do Ministé
rios dos Transportes, àquela época, possam
ser repetidas em breve, como manifestação
coerente daquilo que ainda não foi reali
zado, mas que, por dever de justiça, será
certamente cumprido por quantos preten
dam honrar os compromissos do Governo
frente a uma parcela da grande comunida
de nacional.

Eis o discurso que então proferi:

"Sr. Presidente, Srs. Deputados, acaba
mos de ser honrados com o recebi
mento de correspondência, datada de
25 de setembro último, do Coronel Má
rio David Andreuzza, em resposta à
mensagem telegráfica que lhe dirigi
mos, em cuja parte final há uma re
ferência muito oportuna acerca de uma
das mais acalentadas reivindicações do
sul-catarínense: a implantação do por
to pesqueiro de Laguna.

Escreve-nos o Sr. Ministro dos Trans
pertes:

"A transformação do atual porto de
Laguna em terminal pesqueiro, tam
bém referido pelo ilustre Deputado
no telegrama em causa, não está des
cuidada pelo Ministério dos Transpor
tes, que, através do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis,
prossegue nos estudos técnicos e eco
nômicos, com aquela finalidade. Pre
sentemente. efetuam-se os projetos de
engenharia concernentes ao frigorífi
co e à fábrica de gelo, imprescindí
veis à transformação programada.
Futuramente, concluídos os estudos e
projetos em andamento, será possível
dar inicio às obras de transformação
do porto de laguna em terminar pes
queiro especializado."

A palavra do Ministro Andreazza chega
até nós no momento em que diversos
órgãos de nossa imprensa diária anun
ciam as providências governamentais,
confirmando aquilo que :á exprimíamos
em discurso proferido na Câmara dos
Deputados, na sessão do dia 15 de agos
to deste ano:

"Ao receber o título de 'Cidadão La
gunense', naquele ano - 196'! - fez
nos o ilustre Ministro Mário David
Andreazza fiadores da palavra do Go
verno, ao prometer a ação adminis
trativa necessária à consecução da
obra. De lá até os dias que correm,
como representantes do nosso querido
Estado de Santa Catarina, não temos
deixado de motivar nossas autorida
des para a grande re~Jidade que o
porto pesqueiro nos trará.
Realidade de progresso, de participa
ção da generosa terra sulina no de
senvolvimento do Pais, de efetivação
e de realização da política traçada
pela SUDEPE, de redenção econômi
ca de uxn povo com grande vocação
pesqueira, mas sem meios e recursos,
atualmente, para atingir o seu pleno
desenvolvimento econômico e social,
sem a colaboração governamental,"
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A transformação do porto de Laguna
em terminal pesqueiro foi a alternati
va mais recomendada para a recupera
ção daquele deficitário porto, em face
da paralisação de seu movimento, parti
cularmente no que diz respeito ao car
vão, que representava parcela apreciá
vel de sua receita. Segundo estudos já
elaborados, o porto terá capacidade ini
cial de 20 mil toneladas por ano, po
dendo alcançar, no futuro, dependendo
da tecnologia dísponível, a capacidade
de 30 mil toneladas. Será administrado
por uma sociedade de economia mista,
a Companhia Porto Pesca Laguna, já
criada por decreto do Governo Federal.
Para uma visão mais ampla acerca 6.0
que nos foi comunicado pelo Ministro
Mário Andreazza, a quem Santa Ca
tarina fica a dever mais uma grande
obra, que tão inúmeros beneficios trará
ao seu povo e à sua economia, recorda
ríamos que a firma Sigma Tecnologra
procede aceleradamente nos trabalhos
de levantamento geotécnícos, constan
do de sondagens que permitirão a esco
lha do tipo de fundação para os edifícios
da fábrica de gelo e rngorínco, cujas
especificações técnicas para aquisição
dos equipamentos de frio já foram ul
timados. Os proj etos de engenharia
final deverão estar prontos nesta quin
zena de outubro, após concluídos os le
vantamentos topográficos e batímétrí
cos que a 3.a Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis realizou através de sua se
ção de Estudos e projetos de Divisão de
Engenhana, que tem a chefiá-la um jo
vem técnico, competente e dedicado, que
é o Dr. Cícero Marques Vassão. Nesta
mesma quinzena será lançado ° edital
para concorrência pública objetivando o
inicio das obras do porto pesqueiro, an
tes do final do corrente anos, cujas
obras obedecerão a um plano operacio
nal especialmente contratado com a rír
ma Plano S.A. por Cr$ 150.000.00, pela
empresa Companhia Porto de Pesca
Laguna, já tendo aquela apresentado
o primeiro relatório, abordando o or
ganograma da companhia.
Como se pode observar, vivemos às vés
peras de um grande e importante acon
tecimento para a vida sócio-político
econômica do Estado de Santa Cata
rina, notadamente para a sua região
sul. Em breve, uma grande parte do
território catarinense passará a contar
com um cstimulador fator de desenvol
vimento, primeiro passo para a gigan
tesca transformação que ali certamen
te ocorrerá, com benefícios para toda a
Nação.

Sej am, pois, neste registro breve, nos
sas últimas palavras de agradecimen
tos sinceros pelo interesse incomum e
patriótico que as autoridades do Gover
no Federal vêm tomando pela magnífi
ca obra, símbolo, neste momento, na
quela região, do trabalho hercúleo que
o Ministério dos Transportes vem rea
lizando em todos os quadrantes da Pá
tria, alterando sua fisionomia e aju
dando a construir o Grande Brasil 
Potêncía do futuro que já desponta."

, O SR. MILTON STEINBRUCH (Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presldente, Srs.
Deputados, devo, em primeiro lugar, agra
decer à Liderança do MDB a oportunidade
que me dá para dirigir-me aos meus pares.

Vítima da maldade de uns poucos despei
tados, que não me perdoam a suprema hon
ra de compor o Congresso Nacional, prefe
riria não dar ouvidos nem atenção aos la
tidos dos que tentam morder minha digni
dade pessoal. Preferiria passar por entre

Terça-feira 13 2529

os ladradores como a caravana do provérbio
popular.

Se eu não fosse um Deputado Federal,
com a honra - repito a palavra - honra
de pertencer a um grupo de homens tão
respeitáveis como meus pares, escolhidos
pela vontade popular no pleito mais limpo
de toda a história da República, não daria
resposta.

Entretanto, quando se tentou infamar-me
com o noticiário escandaloso da minha pri
são, ao tentarem atingir-me estavam os
maledicentes ferindo também a dignidade
de toda esta Casa.

Todos sabem, porque são públicas e no
tórias, quais as razões que arrastaram a
Corretora Lincoln Rodrigues a entrar em
liquidação extrajudicial, como também as
razões por que a mesma desgraça comercial
atingiu outras entidades do mesmo ramo,
nestes últimos tempos.

l'Ten hum nome foi explorado em manche
tes; mas, quando uma destas corretoras
tinha entre seus dirigentes um membro do
Congresso Nacional, bastou isso para que
os que se amamentam nos peitos do escân
dalo começassem a babar.

Fui diretor de fato da referida corretora,
durante dez meses de suas atividades, mas
só dois meses antes do seu fechamento foi
meu nome aprovado pelo Banco Central.
Assim mesmo, nunca cheguei a ser diretor
de direito da referida corretora, como de
monstram as certidões que agora coloco
à disposição de meus eminentes companhei
ros do MDB e da ARENA. Era eu, assim. o
mais novo e o menos experiente dirigente
da firma que, poucos dias depois da apro
vação de meu nome como diretor, .entraria
em liquidação, por fatos muito anteriores à
minha entrada, a meu pedido ao Banco
Central.

Milton Stembruch Lomacinsky nada sig
nificava nc meio de tantos fatos idênticos.
O Deputado Milton Steinbruch - este sim
- era uma boa carniça. Todas as alega
ções contra mim levantadas, e que agora
os inimigos se encarregaram de espalhar
eternos rufiões do escândalo, tiveram seu
enterro na decisão do Egrégio Tríbunal Su
perior Eleitoral.

.ilxpedido meu diploma, foí este impugna
do pelo ilustre Dr. Procurador Regional Elei
toral do meu Estado, a quem os interessa
dos enviaram documentos dos diversos in
quéritos abertos contra a Corretora. A de
cisão da mais alta Corte da nossa Justica
Eleitoral foi unânime, no sentdd.i de manter
o honroso mandato que o brioso eleitorado
de meu Estado me outorgou.

A notícia do decreto de prisão foi veicula
da facciosamente, por interessados que ou
tro objetivo não têm senão o de desvirtuar
os fatos, criando clima de confusão peran
te a opinião pública.

Ocorre que a referida firma se encontra
em liquidação, que está sendo efetuada com
todo o rigor pelo Banco Central.

A Lei n.? 6 024, do Banco Central, que
regula as liquidações extrajudiciais. diz, em
seu art. 13, caput e alíneas a e e, o seguinte:

"Art. 13. A decretação da liquidação
extrajudicial produzirá, de imediato, os
segulntes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções ini
ciadas sobre direitos e interesses relati
vos ao acervo da entidade Iíquídanda,
não podendo ser intentadas quaisquer
outras, enquanto durar a liquidação;

a alínea e assim dispõe:
e) interrupção da prescrição relativa a
obrigações de responsabilidade da íns
tltuíção:"
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Dai, a malícia e a desonestidade da no
tícia veiculada, sem esses esclarecimentos.
Nessa confusão criada por mesquinhos in
teressados, que não toleram - digo-o pela
terceira vez - a honra que tenho de per
tencer a esta Câmara, devo, entretanto, es
clarecer à Casa que não houve por parte
dos Juízes que funcionam no processo ne
nhuma violação aos meus direitos de Depu
tados.

Devo encerrar estas palavras convencido
de que meus pares já estão me desagravan
do da maliciosa campanha publicitária, de
clarando solenemente que não há, em qual
quer dos inquéritos abertos para apurar os
fatos, a menor prova de ato que manche a
minha vida. Tenho, sim, dados para mos
trar por que o Banco Central usou pela
primeira vez, numa Corretora, a Lei
n.o 6.024 e nomeou como liquidante um
seu funcionário, saindo de seus hábitos de
entregar liquidações e Intervenções de cor
retoras às Bolsas de Valores. Neste gesto,
dígníssímo, do Banco Central - atendendo
aos meus apelos - está o X do problema.

Dentro em poucos dias, em plaquete que
pretendo editar, como dever meu para com
tods esta Casa, V. Ex."· conhecerão, em
minúcias, todas as violências que arrasta
ram a Corretora à liquidação extrajudicial.

Sei que os cães continuarão a ladrar, pela
única razão de ser eu um Deputado Federal.
Continuarei meu caminho. Dos difamado
res cuidará a Justiça, mais cedo do que eles
esperam.

Tenho dito. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - Pas
sa-se à parte destinada às homenagens
pelo transcurso do "Dia das Mães".

Concedo a palavra ao Sr. JG de Araújo
Jorge, como autor do requerimento e em
nome do Movimento Democrático Brasilei
ro.

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nos cinco anos em que tenho
militado nesta Casa nunca tive oportuni
dade de usar a palavra nesta data. Primeiro,
porque havia aqui uma Deputada, a Sra.
Necy Novaes, que interpretava sempre os
sentimentos da mulher brasileira no Dia das
Mães. Depois, porque - não sei - as co
memoracões feitas no Dia das Mães sempre
me pareceram um pouco superficiais e as
promoções revestidas sempre de cunho co
mercial.

Agora, em 1975, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, faz exatamente um ano que perdi
minha mãe velhinha, de 80 anos, e que era
a minha grande companheira. Assim, eu
não poderia deixar, nesta oportunidade, de
prestar homenagem a ela. E, pelo senti
mento, estendo-a a todos aqueles que não
têm a felicidade de ainda poder ter ao seu
lado a grande e ínsubstítuível companheira,
e aos mais felizes, que têm ainda viva
aquela que lhes deu a vida e que lhes deve
dar a mão não apenas para atravessarem o
mundo.

O tema maternidade tem sido um dos
mais ricos e belos da poesia brasileira. Poe
tas como Martins Fontes escreveram pági
nas admiráveis, como este soneto:

"Beijo-te a mão que sobre mim se
[espalma

para me abençoar e proteger,
teu puro amor o coração acalma,
provo a doçura do teu bem querer.
Porque a mão te beijei, a minha palma
olho, analiso, linha a linha, a ver
se em mim descubro um traço da tua

[alma,
se existe em mim a graça do teu ser.

E o M gravado sobre a mão aberta,
pela sua clareza, me desperta,
um grato enlevo que jamais senti:
- quer dizer" Mãe, este M tão perfeito,
e com certeza em minha mão foi feito
para, quando eu for bom, pensar em ti."

Considero esse um dos mais belos sonetos
líricos da língua portuguesa.

Há na maternidade, como já disse certa
vez, um toque de Deus, pois nela se encon
tra o próprio milagre da criação. Diante da
mulher que acaba de ser mãe, o homem se
ajoelha e prosterna, e o sentimento das
coisas como que se imaterializa.

Há uma trovinha que se diz anônima,
considerada também uma das homenagens
líricas prestadas às mães como tema de
poesia.

Diz:
"Eu vi minha mãe rezando
Aos pés da Virgem Maria,
Era uma santa escutando
O que outra santa dizia."

O trovador América Seixas fez uma trova
com tema semelhante, referindo-se, tam
bém, à Mãe do Céu:

"Minha mãe que tanto chora
carregando a sua cruz
só não é Nossa Senhora
por não ser mãe de Jesus."

Em relação a esse tema, o poema mais
belo que conheço talvez -seja o de Mário de
Andrade, o grande poeta do modernismo
em São Paulo. Diz ele nesta obra-prima de
lirismo:

"MÃE
Existirem mães,
isso é um caso sério.
Afirmam que a mãe
atrapalha tudo,
é fato que ela prende
os erros da gente
e era bem melhor
não existir mãe.
Mas em todo caso
quando a vida está
mais dura, mais vida,
ninguém como a mãe
pra agüentar a gente
escondendo a cara
entre os joelhos dela.
- O que você tem?
Ela bem que sabe
poréln a pergunta
é pra disfarçar.
Você mente multo
elà faz que aceita,
e a desgraça vira
mistério pra dois.
Não vê que uma amante
nem outra mulher
entende a verdade
que a gente confessa
por trás das mentiras?
Só mesmo uma mãe ...
Só mesmo essa dona
que apesar de ter
a cara raivosa
do filho entre os seios,
marcando-lhe a carne,
sentindo-lhe os cheiros,
permanece virgem
e o filho também...
Ó virgens perdeí-vos
para terdes direito
a essa virgindade
que só as mães têm!"

Outro poeta, Tito de Barros, trovador, fez
esta linda trova:

"Não choro a minha cegueira,
Choro a falta do meu guia,
Minha mãe, quando era viva,
Eu era um cego que via."

É de Pernambuco Moura Mata, de suas
"Elegias", talvez a voz mais inspirada da
poesia pernambucana, dedicada à esposa
morta, esta elegia:

"ELEGIA N.o 10

Insone e Inquieta na pequena cama
na longa noite, Luciana chora,
e a mamãe tão distante chama, chama,
como se ela pudesse ouvi-la agora.
Não quer o pai, não quer também a

[ama;
só a mãe que a deixou e foi embora.
no seu choro sem fim, pede e reclama
a canção de dormir que ouvia outrora.
Mas, aos poucos, na noite, vejo-a calma.
Para alguém os seus braças se

[levantam.
Junto do berço, maternal, tua alma
canta a canção de doces estribilhos
que as mães, mesmo depois de mortas,

[cantam
para embalar os pequeninos filhos."

Sobre o tema da maternidade tem grande
número de poemas em meus livros "Canti
gas do Só", "Trevos de Quatro Versos" e
"Cantigas de Menino Grande". Lembro-me
da minha velhina, que se foi com 80 anos,
em abril do ano passado. Ela me contava
que um amigo de meu pai, quando brigava
com a mulher, costumava dizer: mulheres
no mundo há muitas, mas, no entanto, mãe
há uma só.

Sobre esse tema, já que não disponho de
muito tempo, eu me permito apresentar, de
minha autoria, dois trabalhos. Em um deles
homenageio a mulher grávida. O tema é
sentimental, mas um tanto insólito. Escrevi
este poema, a jato, ao ler uma entrevista
de um poeta que, entre algumas perguntas
sérias e outras triviais, teve coragem de di
zer que a coisa mais feia do mundo para ele
era uma mulher grávida. Aquilo me chocou
de tal forma, tão grave, me pareceu a res
posta, que sentei à máquina e escrevi este
poema que se encontra em meu livro "Can
tigas do Só":

"MULHER GRÁVIDA
Aquela beleza
aquela que fica para além dos olhos,
que independe de formas
está em teu corpo.
Durante nove meses,
silenciosamente,
Deus trabalha
em tuas entranhas.
Durante nove meses
- laboratório de Deus -
és um milagre acontecendo
em todas as suas fases.
Aquela beleza
aquela que fica para além dos olhos,
que as mãos não modelam
que os homens não sabem,
que as crianças não percebem,
está em teu corpo.
(Não a beleza externa,
da flor,
mas, a recôndita,
da raiz;
não a beleza do adjetivo,
mas a beleza do verbo.
No começo, era verbo.)
Até que, de repente,
Deus se revela em ti como um novo dia!
Então
não és apenas mulher - és símbolo,

[universo,
estrela ...
E ao ver-te (e ao vê-la)
te sigo como o pastor
em direção da alvorada,
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me curvo como o lavrador
sobre a terra já semeada,
me ajoelho como o crente
ante a imagem venerada,
me comovo como o Poeta
ao olhar doce da amada.

Prosterno-me
ante a mais simples e inédita
de todas as belezas,
(que importa se infinitas vezes

[repetida?)
e, humilde e ignorante,
(a alma por um mistério inefável

[possuída)

feito rei e pastor me maravilho
ouvindo a Vida cantar
no choro de teu filho!"

J1: ainda de minha autoria esta trovinha:

"6 minha mãe, em meus cantos
num grato e terno 'lstribilho
bendigo a Deus que, entre tantos,
me escolheu para teu filho."

Encerrando, direi o poema que fiz depois
que mamãe morreu. Saí desta Casa corren
do, depois de receber um telefonema da
Clínica Mário Filizola informando que ela
teria poucas horas de vida. Ainda pude en
contrá-la com os olhos baços. Guardo ape
nas a angústia de não saber se me reco
nheceu, pois não pude colher suas últimas
palavras de despedida.

Escrevi-o depois de sua morte, quando
cheguei em casa:

"Fácil a gente ter mãe
nem se percebe que tem,
mas só saber que ela existe
que podemos encontrá-la
a hora que desej armas,
que seus olhos sorrirão
cheios de amor e bondade
ao ver a nossa aflição;
que a seu lado, - ela que é fraca 
nos sentiremos tão fortes
confiantes no futuro,
o coração tão seguro.
e o mundo todo tão bom
como se fosse verdade,
só isto vale ter mãe
e é uma felicidade.
Fácil a gente ter mãe,
- quase toda gente tem -,
mãe é uma coisa tão bela!
Pena é ver que há pelo mundo
os que só sabem que há mãe
porque ouviram falar nela,
só a conhecem de nome
às vezes mesmo, nem isto,
mãe, é uma simples palavra
como uma nuvem ao vento,
um vazio pensamento.
Fácil a gente ter mãe
nem se percebe que tem
no todo dia ao seu lado,
quando se tem a certeza
e se sabe onde ela está
pra dividirmos com ela
uma alegria, um revés
que basta se querer vê-la
assim, é fácil ter mãe."
Até o dia em que ela falta
e então é como se a terra
que a gente pisa, acabasse
debaixo de nossos pés.
Difícil, sim. é perdê-la,
é ter que aceitar a idéia
de que no lugar de sempre
ela não se encontra mais;
não adianta abrir a porta;
não passeia na varanda
a cadeira está vazia,
na cama não tem ninguém;
e aquela voz que conforta
que nos dava tanta paz
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que era um bem que não tem preço,
que era o nosso maior bem
não ouviremos, calou-se,
é que ela agora mudou-se
pra um lugar sem endereco
onde Deus mora, no Além.
Ah, dif~cil é perdê-la
nunca mais poder achá-la,
nos sentarmos a seu lado,
passearmos na varanda,
vê-la no quarto, ou na sala,
que partiu, sem ter mais volta,
que prá nós, nunca mais vem;
e indefesos, e sozinhos,
termos de aceitar a sorte
por desolados caminhos
inconformados com a morte,
todos perdidos também."
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)
Concedo a palavra ao Sr. Daso Coimbra, que
falará em nome da Aliança Renovadora Na
cional.

O SR. DASO COIMBRA - (Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, no momento angustiante da
morte de Jesus Cristo, quando Seus braços
jaziam pregados na cruz, Maria, Sua mãe,
punha-se a contemplá-lo. E São João
Evangelista, descrevendo a cena, assim afir
mou: "E junto à cruz de Jesus estava Sua
mãe."

Posso afirmar que onde houver um filho,
pregado a uma cruz, ali estará, bem junto
dele, sua mae.

E não há filho que não tenha uma cruz
ou não seja, ele mesmo, a própria cruz.

Ontem, segundo domingo de maio, o "Dia
das Mães". Comemorado em todo o Brasil,
nos lares, nas escolas, nas Igrejas, hoje é
reverenciado nesta Casà dos representantes
do povo. Nós não poderíamos omitir a ho
menagem da Câmara dos Deputados a tão
significativa data, considerando principal
mente o muito que somos devedores às que
nos trouxeram à luz e nos conduziram nos
primeiros passos, preparando-nos para a
grande missão de servir à Pátria, servindo
aos cidadãos' brasileiros.

Nós, políticos e filhos, conduzimos a cruz
dos encargos que a vida pública lança sobre
08 que não reservam para si o direito de se
pertencerem.

E, tenho certeza, por trás do sucesso de
nossas carreiras políticas, há sempre o
exemplo, as orações, os conselhos e o incen
tivo de uma mãe querida, que talvez nunca
tenha entrado neste recinto, nem conheça
a suntuosidade deste Parlamento. Mas que
se faz presente, constantemente, em nossos
gestos, em nossas palavras e na seriedade
das decisões que tomamos e assumimos.

Quero significar minha nomenagem pri
meiro à mãe Nuta Bartlett James - e to
dos os Srs. Deputados hão de, comigo, com
pletar esta homenagem que agora faço,
quando, em segundo lugar, referir-me à mãe
Hildete Brito Lomanto.

Nuta Bartlett James completou 90 anos
no dia 8 de maio.

Filha, neta, sobrinha, esposa e mãe de
ilustres políticos, nunca demonstrou desin
teresse pela vida politíca, à qual encami
nhou dois filhos, um dos quais já falecido,
Eduardo Bartlett James, foi vereador eleito
em 1957, no antigo Distrito Federal. Outro
seu filho, que honra os quadros políticos
do meu Estado, é o ilustre Deputado Esta
dual Vitorino James.

Seu esposo, falecido em 1939, Bartlett
George James, foi Deputado Federal e par
ticipou de memoráveis lutas políticas, nas
quais sempre contou com o apoio da mu
lher de coragem inata.
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Nuta Bartlett James, de virtudes inigua
láveis e preocupação constante com os pro
blemas da comunidade, sempre se integrou
à política, mercê de vocação adquirida de
seus ilustres antepassados.

Nuta Bartlett James dignifica a figura de
mãe do político. Une a história política do
passado distante da Pátria aos dias mo
mentosos de agora e permite à figura não
menos ilustre de mãe de político, Hildete
Brito Lomanto, a responsabilidade e o pri
vilégio de unir o presente com o futuro,
simbolizando este na pessoa do jovem e
talentoso Deputado Leur Lomanto, membro
desta Casa.

Esposa de Deputado, contribui com sua in
dispensável presença, equilíbrio, fé e per
severança para o somatório de vitórias que
constituem a vida deste homem público de
largas tradições e extraordinária folha de
serviços prestados à Pátria, o nosso ilustre
companheiro Lomanto Júnior. D. Hildete
Brito Lomanto vê, lado a lado, neste Plená
rio, o esposo amado e o filho dileto. E
todos nós, por trás dele, sentimos sua pre
sença, sem a qual nenhum dos dois seria
grande nem cumpririam o papel que lhes
está reservado na história deste País gi
gante.

Minhas homenagens, no Dia das Mães,
à mãe do político, representada nas figuras
excelsas e dignificantes de Nuta Bartlett
James e Hildete Brito Lomanto - passado
e presente, presente e futuro, embalando
berço e dirigindo o mundo.

O Sr. Leur Lomanto - Nobre Deputado
Daso Coimbra, profundamente sensibllízado
e .comovido, agradeça a referência que V.
Ex.a faz à minha progenitora, a quem tudo
devo na vida. Parabenizo, pois, V. Ex.a pela
SIgnificativa homenagem que presta à mãe
do político brasileiro, através do brilhante
pronunciamento que faz nesta tarde noite.

O SR. DASO COIMBRA - Muito obrigado
a " Ex.a pelo aparte. Trata-se de um dever
ue justiça, não apenas meu, mas de todos
os colegas desta Casa.

Prosseguindo, poderia eu Sr. Presidente,
voltar meus' pensamentos aos dias em que
jovens americanas se reuniram para home
nagear suas mães queridas, vivas ou mortas.
Poderia eu mencionar, nesta hora, os pri
meiros movimentos, neste sentido, realiza
dos no Brasil, pelos evangélicos metodistas
e depois pelos crentes da Primeira Igreja
Batista do Rio de Janeiro.

Seria justo, também, manifestar minha
sensibilidade pelo comportamento do então
Presidente Getúlio Vargas, que decretou a
comemoração oficial, no Brasil, do Dia das
Mães, fixando para tanto a data do se
gundo domingo do mês de maio de cada
ano.

Não seria demais acrescentar a solidarie
dade que todos os credos religiosos mani
festaram para que se oficializasse e engran
decesse esta homenagem que se reafirma,
cada ano, como expressão de corações re
verentes e agradecidos.

Satisfaria eu os meus impulsos se relacio
nasse todas as màes, nesta homenagem de
agora. A mãe operária, que volta correndo
ao lar para abraçar e cuidar do filho. A
mãe professora, que se faz mãe não só dos
filhos de suas entranhas, mas daqueles que
lhes ganham o afeto maternal no contato
diário e na tarefa heróica de lhes abrir ca
minhos e fixar futuros. A mãe santa, que
sabe erguer suas mãos em orações que sus
tentam vida afora c filho. A mãe solteira,
que recolhe no fruto do amor explorado a
incompreensão de muitos e a confiança pa
ra continuar lutando contra todos, mas em
favor do filho, que lhe faz mulher-cora
gem.
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Todas as mães: pobres ou ricas, brancas
01; negras, educadas ou não, bem postas ou
solteiras, merecem o nosso respeito, as ho
menagens de filhos que se fazem neste mo
mento genuflexos.

Mas em especial - permitam-me os Srs.
Parlamentares - quero homenagear à mãe
do político, nem sempre reconhecida, quase
sempre esquecida.

Quero dizer com D. José Newton, confor
me sua Pastoral de ontem, distribuída aos
fiéis em Brasília: "a mãe é a colaboradora
do bom Deus, é o prímeíro e o melhor após
tolo da Igreja. E a vida será bela enquanto
houver um coração de mãe a palpitar na
terra".

Sim, enquanto houver um filho haverá
uma cruz. Enquanto houver uma cruz, jun
to dela haverá a presença viva de uma mãe.

"E junto à cruz de Jesus estava Sua
mãe."

Junto de minha cruz vejo minha mãe.
Sim, nossas mães estão junto de nós, nes

ta cruz que levamos - nossa e somente
nossa, de homens que se negam a si mesmos
para viverem em favor da comunidade e da
Pátria. Junto de nós, ela.

Que nunca nos falte sua presença, pre
sença-mãe, mãe-tudo, junto à cruz, nossa,
com ela.

Minhas homenagens às mães, respeitosas
homenagens - por todos os filhos, aqui
presentes. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) - A
Presidência se associa às homenagens que,
por intermédio dos oradores dos dois par
tidos, a Casa prestou no transcurso do Dia
das Mães.

O SR. PRESIDENTE (Célio Borja) _
Nada mais havendo a tratar, vou levan
tar a sessão.

Deixam de comparecer os Senhores:
Herbert Levy

Pará
Juvêncio Dias - ARENA.

Maranhão

Vieira da Silva - ARENA.

Piauí
Paulo Ferraz - ARENA.

Ceará

Flávio Marcílio - ARENA.

Paraíba
Antônio Mariz - ARENA; Teotônio Ne

to - ARENA.

Pernambuco

Joaquim Coutinho - ARENA; Sérgio
Murillo - MDB.

Alagoas
Geraldo Bulhões - ARENA; Vinicius

Cansanção - MDB.

Bahia
Henrique Brito - ARENA; Jutahy Ma

galhães - ARENA.

Rio de Janeiro
Amaral Netto - ARENA; Flexa Ribeiro

- ARENA; Jorge Moura - MDB; Nina Ri
beiro - ARENA; Rubem Medina - MDB.

Minas Gerais

Aécio Cunha - ARENA: Francelino Pe
reira - ARENA; Marcos Tito - MDB; Mu
rílo Badaró - ARENA.

São Paulo
A. H. Cunha Bueno - ARENA; Alcides

Franciscato - ARENA; Blotta Junior 
ARENA; Cardoso de Almelds - ARENA;
Dias Menezes - MDB; Edgar Martins 
MDB; Ferraz Egreja - ARENA; Gioia Ju
nior - ARENA; Israel Dias-Novaes 
MDB; Ivahir Garcia - ARENA; João Pe
dro - ARENA; Jorge Paulo - MDB; Ruy
Côdo - MDB; Salvador Julianelll - ARE
NA; Santilli Sobrinho - MDR

Goiás

Jarmund Nasser - ARENA; José de Assis
- ARENA; Rezende Monteiro - ARENA.

Paraná
Cleverson Teixeira - ARENA; Flávio

Giovini - ARENA.

Rio Grande do Sul

Jairo Brum - MDB; Noberto Schmídt
ARENA.

VIII - O SR. PRESIDENTE (Célio Borja)
- Levanto a sessão designando para ama
nhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Sessão em 13 de maio de 1975
(TERÇA-FEIRA)

EM PRIORIDADE

Discussão
1

PROJETO N.o 1. 719-A, DE 1973
Discussão única do Projeto de Lei n.o

1.719-A, de 1973, que altera a redação do
art. 74 do Decreto-lei n. o 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal),
para fixar a competência das Varas de
Transito; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e, no mérito, pela apro
vação. (Da Comissão Especial de Segurança
de Veiculos Automotores e de 'I'rátego.)
Relator: Sr. Lauro Leitão.

EM TRAMITAÇãO 'ORDINÃRIA

Discussão
Z

PROJETO N.o 920-A, DE 1972
Discussão única do Projete de Lei n. o

920-A, de 1972, que dispõe sobre captação
de recursos para construção de casas po
pulares ou alojamentos destinados a estu
dantes universitários e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; da Comissão de Edu
cação e Cultura, pela aprovação, com Subs
titutivo, contra os votos dos 81'S. Bezerra de
Melo, Albino Zeni e, em separado, do Sr.
Oceano Carleial; e da Comissão de Finan
ças, pela aprovação, nos termos do Substi
tutivo da Comissão de Educação e Cultura.
(Do Sr. Francisco Amaral.) Relatores: Srs.
Luiz Braz, Jarmund Nasser e Athiê Coury.

3
PROJETO N.O 1.199-A, LE 1973

Discussão única do Projeto de Lei n. O

1. 199-A, de 1973, que assegura ao pequeno
proprietário rural, o direito de opção em
matéria de enquadramento sindical, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade; da Co
missão de Agricultura e Politica Rural, pela
aprovação, com emendas, com voto em se
parado do Sr. Paulo Alberto; da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação. com adoção das emendai' 18 Co
missão de Agricultura e Política Rural; e,

da Comissão de Trabalho e Legislação So
cial, emitido em audiência, pela aprovação,
com adoção das emendas da Comissão de
Agricultura e Politica Rural. (Do Sr. Jaison
Barreto.) Relatores: Brs. Olivir Gabardo,
Léo Simões e Walter Silva.

4

PROJETO N.o 1.410-A, DE 1973
Díscussâo única do Projeto de Lei n. O

1.410-A, de 1973, que modifica a Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
criou o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, instituindo Fundo Especial para a
construção de creches e escolas pré-primá
rias; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; da oómíssão de Tra
balho e Legislação Social, pela aprovação,
com emenda; e, da Comissão de Finanças,
pela aprovação. (Do Sr. Peixoto Filho.) Re
latores: Srs. Alceu Oollares, Raimundo Pa
rente e Fernando Magalhães.

5

PROJETO N.o 1.409-A, DE 1973
Primeíra discussão do Projeto de Lei

n.v 1.409-A, de 1973, que atribui à .Tustica
Eleitoral as despesas com fotografias e dó
cumentos necessários à qualificação e ins
crição eleitorais, e dá outras providências;
tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridi
cidade e, no mérito, pela aprovação. (Do
Sr. Siqueira Campos.) Relator: Sr. Djalma
Bessa.

6

PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 21, DE 1975

Primeira discussão do Projeto de Reso
lução n.? 21, de 1975, que revoga o parágra
fo único do art. 14 da Resolução n. O 30,
de 31 de outubro de 1972, que dispõe sobre
o Regimento Interno. (Da Mesa.) (2.& Ses
são.)

AVISOS

CâMARA DOS DEPUTADOS

Comissões Permanentes
1

COMISSãO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL

Reunião: dia 21-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento dos Srs. Presi

dentes das Cooperativas dos Estados de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato
Grosso.

Reunião: dia 22-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento do Dr. Benedito

Fonseca Moreira - Diretor da CACEX.
2

COMISSAO DF CIt!:NCIA E
TECNOLOGIA

Reunião: dia 14-5-75
Hora: 9:30 horas
Pauta: Comparecimento do Prof. Her

culano Borges da Fonseca - Membro da
Confederação Nacional do Comércio.

3

COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES
Reunião: dia 14-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Edmundo

Monteiro - da Rede Tupi de Televisão.
Reunião: dia 15-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimente dos 81'8. João

8aad - da Rede Independente de Televisão
e Comandante Lywall Salles - Diretor do
Jornal do Brasil.
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Reunião: dia 22-5-75
Hora: JO:OO horas
Pauta: Comparecimento do Presidente da

ABERT - Alm. Adalberto de' Barros Nunes,
do Vice-Presidente da ABERT para assun
to de TV - Sr. Luiz Eduardo Borgerth e
do Vice-Presidente da ABERT para assun
tos de Rádio - Sr. Joaquim Mendonça.

4

COMISSAO DE CONSTITUICAO
E.JUSTIÇA -

Reuniões: terças, quartas e quintas
Hora: 10:00 horas

5

COMISSãO DE FINANÇAS
Reunião: dia 22-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento do Dr, Maurício

Schulman - Presidente do Banco Nacio
nal da Habitação.

Reunião: dia 4-6-75
Hora: 10:0C horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Edmo Li

ma Marca - Coordenador-Geral do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, do BNH.

Reunião: dia 6-6-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento do Prof. Mário

Henrique Bimonsen Ministro da Fa-
zenda.

6

COMISSãO DE MINAS E ENERGIA
Reunião: dia 14-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Laerte

Penchel - Presidente do Conselho Nacional
do Petróleo.

Reunião: dia 15-5-75
Hora: 10:00 horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Luigl Má

ximo Giavina Bianchi - Presidente da
COMGAS.

7
COMiSSãO DE SAÚDE

Reunião: dia 14-5-75
Hora: 9:00 horas
Pauta: Comparecimento do Prof. Mário

Henrique Simonsen - Ministro da Fa
zenda.

Reunião: dia 20-5-75
Hora: 9:00 horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Severo

Gomes - Ministro da Indústria e do Co
mércio.

Reunião: dia 21-5-75
Hora: 9:00 horas
Pauta: Comparecimento do Dr. Alysson

Paulinelli - Ministro da Agricultura.

S

COMISSãO DE TRANSPORTES

Reunião: dia 15-5-75
Hora: 9:00 horas
Pauta: Comparecimento do General Dyr

eeu Araújo Nogueira - Ministro dos Trans
portes.

Reunião: dia 21-5-75
Hora: 9:00 horas
Pauta: Comparecimento do Sr. Ministro

da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joel
mil' Campos de Araripe Macedo e do Sr.
Tenente-Brigadeiro Deoclécio Lima de Si
queira, Diretor do Departamento de Aero
náutica Civil.

Reunião: dia 22-5-75
Hora: 9:00 horas
Pauta: Comparecimento do Major-Briga

deiro Hélio Costa, Presidente da IN
FRAERO,
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"Simpósio sobre o Plano Qüinqüenal
Ferroviário"

Reunião: dia 3-6-75
Hora: 20:30 horas
Local: Plenário
Pauta: Oompareelmento do General Dyr

ceu Araújo Nogueira - Ministro dos Trans
portes.

Reunião: dia 4-6-75
Hora: 20:00 horas
Local: Auditório Nereu Ramos
Pauta: Comparecimento do General Mil

ton Mendes Goncalves - Presidente da Re
de Ferroviária 81A.

Reunião: dia 5-6-75
lIora: 20:00 horas
Local: Auditório Nereu Ramos
Pauta: Debates

COMISSõES TEMPORÁRIAS

De Inquérito:
"CPI para investigar o Comportamento

e as Influências das Empresas Multinacio
nais e do Capital Estrangeiro no Brasil."

Reunião: dia 13-5-75
lIora: 16:00 horas
Local: Plenário da Comissão de Minas e

Energia
Pauta: Comparecimentos dos Sr. Presi

dente da Confederação Nacional da Agri
cultura, dos Srs. Presidentes das Federações
de Agricultura dos Estados do Ceará, Mi
nas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo
e Presidente da Sociedade Rural Brasi
leira.

Especiais:
1

COMISSAO ESPECIAL DE DESENVOLVI
MENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
Reunião: dia 28-5-75
Hora: 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 8-A
Pauta: Comparecimento do Eng.? Nelson

Jairo Ferreira Faria - Superintendente da
SUDECO.

2

COMISSãO DO DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO SUL

Reunião: 1ia 21-5-75
Hora: 9:30 horas
Pauta: Comparecimento do Dr. Paulo

Afonso de Freitas Melro, Superintendente
da SUDESUL.

CONGRESSO NACIONAL
1

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAO

N.o 6, DE 1975-CN
"Dá nova redação ao art. 36 da Consti

tuição." !Convocação de suplente.) (Autor:
Sr. José Esteves.)

Comissão ~lista

Presidente: Deputado Jairo Brum
Vice-Presidente: Senador Ruy Santos
Relator: Deputado Parente Frota
Prazo no Congresso Nacional: até 8-6-75.

2
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇãO
N.o 7, DE 1975-CN

"Manda contar integralmente o tempo de
serviço público e privado para aposentado
ria.· Eliminando desigualdades, estende o
preceito aos funcionários em geral, do- Es
tados, dos Municípios, do Distrito Federal
e dos Territórios." (Autor; Sr. Franco Mon
toro.)
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Comissão Mista
Presidente: Deputado Nelson Maculan
Vice-Presidente: Deputado Lauro Leitão
Relator: Senador Eurico Rezende

CALENDARIO
Dia. 14:::5-75 ...,... Reunião da Comissão para

apreciaçao do parecer do Relator, às 16:00
horas, na Sala de Reuniões - Auditório
Milton Campos - Senado Federal;

Até dia 15-5-75 - Apresentação do pa
recer, pela Comissão; - discussão do pro
jeto em Sessão Conjunta, a ser convocada
tão logo seja publicado e distribuído em
avulso o parecer da Comissão Mista.

Prazo no Congresso Nacional: até 14-6-75.
3

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUICAO

N.o 9, DE 1975-CN
"Imprime nova redação aos arts. 101, 102,

itens I e lI' 103; adíta parágrafo ao art.
153; e modifica o texto do item XIX, do
art. 165, para reduzir o limite de idade
para efeito de aposentadoria, e estabelecer
a intercomunicabilidade entre os tempos de
serviços prestados no setor público e no
privado."

Comissão Mista
Presidente: Senador Benjamim Farah
Vice-Presidente: Deputado Faria Lima
Relator: Senador Lenoir Vargas

CALENDÁRIO
Até 13-5-75 - Apresentação das emendas,

perante a Comissão;
Até dia 3-5-75 - Apresentação do pare

cer, pela Comissão; - Discussão do pro
jeto em Sessão Conjunta, a ser convocada
tão logo seja publicado e· distribuído em
avulso o parecer da Comissão Mista.

Prazo no Congresso Nacional: até 29-6-75,
<I,

PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUICAO

N.os 8 E 10, DE i975-CN

"Dá nova redação ao art. 25 caput da
Constituição da República Federativa do
Brasil. (Distribuição de arrecadação de ím
postos.) (Autores: Srs. Marcos Freire e
Jutahy Magalhãca.)

CALENDARIO
Até dia 19-5-75 - Apresentação das

emendas, perante a Comissão;
Até dia 4-6-75 - Apresentação do pare

cer, pela Comissão; - Discussão do projeto
em Sessão Conjunta, a ser convocada tão
logo seja publicado e distribuido em avulso
o parecer da Comissão Mista.

Prazo no Congresso Nacional: até 4-8-75.
5

PROJETO DE LEI N.o 2, DE 1975-CN
"Extingue as contribuições sobre benefí

cios da previdência social e a suspensão da
aposentadoria por motivo de retorno à ati
vidade, e dá outras providências." (Autor:
Poder Executivo - Mensagem n.? 89/75-PE
e Mensagem n.o ~5/75-CN.)

Comissão Mista
Presidente: Senador Lourival Baptista
Vice-Presidente: Deputado Athiê Coury
Relator: Deputado Prisco Viana
Prazo no Congresso Nacional: até 18-5-75.

6
PROJETO DE LEI N.o 3, DE 1975-CN

"Altera dispositivos da Lei n,v 6.015 de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
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registros públicos." (Autor: Poder Executi
vo - Mensagem n.? 115/75-PE e Mensagem
D.o 37/75-CN.)

Comissão Mista
Presidente: Senador Paulo Brossard
Vice-Presidente: Deputado Moacyr Dalla
Relator: Senador Italivio Coelho

CALENDARIO
Até dia 19-5-75 - Apresentação do pare

cer, pela Comissão: - Discussão de pro
jeto em Sessão Conjunta, a ser convocada
tão logo seja publicado e distribuido em
avulso o parecer da Comissão Mista.

Prazo no Congresso Nacional: até 8-6-75.
7

MENSAGEM N.o 33, DE 1975-CN
Submete à deliberação do Congresso Na

cional texto do Decreto-lei n.? 1.397, de 111
de março de 1975, que "autoriza o Tesouro
Nacional a subscrever ações da Siderurgia
Brasileira SIA - SIDERBRAS, e dá outras
providências". (Autor: Poder Executivo 
Mensagem n.? 69/75.)

Comissão Mista
Presidente: Deputado Prisco Viana
Vice-Presidente: Deputado Jorge Ferraz
Relator: Senador Virgílio Távora
Prazo no Congresso Nacional: até 10-5-75

8

MENSAGEM N.o 34, DE 1975-CN
Submete à deliberação do Congresso Na

cional texto do Decreto-lei n. o 1.398, de 20
de março de 1975, que "dá nova redação
ao caput do art. 1.° do Decreto-lei n. o 1.335,
de 8 de junho de 1974, que estende benefi
cios fiscais às vendas no mercado interno
de máquínas e equipamentos". (Autor: Po
der Executivo - Mensagem n. o "73/75.)

Comissão Mista
Presidente: Deputado João Castelo
Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi
Relator: Deputado Eloy Lenzi
Prazo no Congresso Nacional: até 20-5-75.

9

MENSAGEM N.o 36, DE 1975-CN

Submete à deliberação do Oongresso Na
cional texto do Decreto-lei n,v 1.399, de 10
de abril de 1975, que "dispõe sobre a pror
rogação do prazo previsto no art. 2.° do
Decreto-lei n.O 1.370, de 9 de dezembro de
1974". (Autor: Poder Executivo - Mensa
gem n. O 11U75.)

Comissão Mista
Presidente: Senador Saldanha Derzi
Vice-Presidente: Deputado G e r a I d o

Bulhões.
Relator: Senador Danton Jobim

CALENDARIO
Até dia 19-5-75 - Apresentação do pare

cer, pela Comissão, de acordo com o art.
110, do Regimento Comum.

Prazo no Congresso Nacional: até 10-6-75
10

MENSAGEM N.o 38, DE 1975-CN

Submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei n. O 1.400, de :;2
de abril de 1975, que "fixa os valores de
salário do Grupo-Segurança e Informações,
Código SI-1.400, e dá outras providências".
(Autor: Poder Executivo - Mensagem
n.? 119/75.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Ivahir Garcia
Vice-Presidente: De p u ta d o Fernando

Coelho
Relator: Senador Virgílio Távora
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CALENDARIO
Até dia 19-5-75 - Apresentação do pare

cer, pela Comissão, de acordo com o art. 110,
do Regimento Comum. •

Prazo no Congresso Nacional: até 22-6-75
IX - Leoanta-se a Sessão às 18 ho

ras e 30 minutos.

ATOS DA MESA

A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 14, inciso V, do Regimento Interno,
combinado com o Artigo 102 da Resolução
n.O 67, de 9 de maio de 1962, RESOLVE
conceder exoneração, de acordo com o Ar
tigo 137, item I, § 1.0 item I, da citada Re
solução, a FLAMARION MOSSRI do cargo
de Assessor Técnico, nível CD-DAS-I02.1,
que exercia no Gabinete do Presidente, a
partir de 1.0 de março de 1975.

Câmara dos Deputados, em 5 de março
de 1975. - Célio Borja, Presidente.

A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe conferem o
Artigo 14, inciso VI, do Regimento Inter
no e o Artigo 102, da Resolucão n. O 67, de
9 de maio' de 1962, RESOLVE, nos termos
dos Artigos 101, item I, e 102, item I, ali
nea "b", da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinados com os Ar
tigos 183, item lII, 184 e 186, item l, da
Resolução n.O 67, de 9 de maio de 1962,
conceder aposentadoria a ELINE MOCHEL
MATTOS, no cargo de Médico "C" CD-NS
901.7, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.

Câmara dos Deputados, em 7 de maio de
1975. - Célio Borja, Presidente.

A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe conferem
o Artigo 14, inciso VI, do Regimento In
terno e o Artigo 102 da Resolução n,v 67,
de 9 de maio de 1962, RESOLVE, nos ter
mos dos Artigos 101, item III, parágrafo
único e 102, item I, alínea "a", da Cons
tituição da República Federativa do Bra
sil, conceder aposentadoria a THEREZI
NHA DE JESUS LINS BARRADAS, no car
go de Taquígrafo Legislativo "C" CD-AL
013 8, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.

Câmara dos Deputados, em 7 de maio de
1975. - Célio Borja, Presidente.

A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 14, inciso V, do Regimento Interno,
combinado com o Artigo 102 da Resolução
n. O 67, de 9 de maio de 1962, RESOLVE,
conceder exoneração, de acordo com o Ar
tigo 137, item I, § 1.0 , item I, da citada
Resolução, a CLAUDIO MONTEIRO do car
go de Assessor Técnico, nível CD-DAS-I02 .1,
que exercia no Gabinete do LO-Secretário, a
partir desta data.

Câmara dos Deputados, em 7 de maio de
1975. - Célio Borja, Presidente.

A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 14, inciso V, do Regimento Interno,
combinado com o Artigo 102 da Resolução
n.O 67, de 9 de maio de 1962, e o § 1.0 do
Artigo 263 da Resolução n. O 20, de 30 de
novembro de 1971, observado o disposto no
Artigo 4.0 da Lei n.o 5.901, de 9 de julho
de 1973, RESOLVE, nomear, na forma do
Artigo 103, alínea "b", da Resolução n. a 67,
de 9 de maio de 1962, LEOPOLDO CAMPOS
MONTEIRO para exercer, no Gabinete do
LO-Secretário, o cargo de Assessor Téc
nico, nível CD-DAS-I02.1, do Quadro Per-

Maio de 1975

manente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Artigo 1.0 da Resolução n,v
43, de 30 de junho de 1973.

Câmara dos Deputados, em 7 de maio de
1975. - Célio Borja, Presidente.

PARLAMENTO LATINO-AMERICANO
GRUPO BRASILEIRO

ÀS dezessete horas do dia vinte e seis
de novembro de mil novecentos e setenta
e quatro, no Gabinete do Senador Wilson
Gonçalves, reuniu-se a Comissão Diretora
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino
americano. Compareceram, conforme lista
de presença, o Senador Wilson Gonçalves 
Presidente, Deputado Ulysses Guimarães 
1.0_Vice-Presidente, Deputado Geraldo Gue
des - 2.0-Vice-Presidente, Deputado Mil
ton Brandão - 2.0-Seeretário e Deputado
Oceano Carleial - Tesoureiro. Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião determinando a leitura
da Ata da última reunião, que submetida
a votação foi aprovada sem restrições e as
sinada pelo Senhor Presidente. Em segui
da o Senhor Presidente leu a correspondên
cia do Secretário-Geral do Parlamento La
tino-americano participando ao Grupo Bra
sileiro que as Comissões Permanentes de
Integração Econômica e de Integração Po
lítica se reunirão em Buenos Aires, Ar
gentina, de 3 a 5 de dezembro do corrente
ano, a fim de debaterem sobre os seguin
tes temas: Comissão Permanente de In
tegração Econômiea: a - informe sobre
la vívíenda en America Latina. (Provecto
de la OEA y del Brasil), b~ informe so
bre creaeíón y transferencia de tecnologia
(Proyeeto a cargo deI Dr. Tomás Pablo) ,
c - acuerdos de la I Conferencia con 1"1
Parlamento Europeo, d - preparacíón de
la Conferencia Económica Latino-america
na (empresarial-laboral); Comissão Per
manente de Integração Política: a - íns
titucionalización deI Parlamento Latino
americano. (Proyecto del Departamento
Tecnicol, b - proyecto sobre Congreso
Centroamericano {entregado a los Parla
mentos de la sub-regíón). Após os neces
sários entendimentos e discussões entre os
presentes e de acordo com o Artigo 24.° do
Regimento do Parlamento Latino-america
no, ficou deliberado que o Grupo Brasileiro
compareceria com 5 delegados, escolhidos
segundo as normas adotadas e consagradas
para o caso. Ficou, também, deliberado que
os representantes brasileiros seriam os se
guintes: Deputado ítalo Fitipaldi - Chefe
da Delegação, Deputado Bezerra de Norões,
Deputado Roberto oatvaní, Senador nei
vídio Nunes e Senador Nelson Carneiro. de
terminando ainda o Senhor Presidente que
se comunicasse imediatamente os nomes
dos delegados brasileiros ao Presidente e
ao Secretário-Geral do Parlamento Latino
Americano. Foi aprovada uma ajuda de
custo no valor de 7.173, 60 e o forneci
mento de uma Passagem Aérea de 1.a Clas
se no trecho Brasília-Rio-Buenos Aires-Rio
Brasília, para cada integrante da delega
ção. Em seguida o Senhor Presidente deu
conhecimento aos presentes da correspon
dência do Secretário-Geral do Parlamento
Latino-americano, Sr. Andres Tounsend
Ezcurt'a, comunicando a transferência da
data da reunião da Comissão Permanente
de Integração Cultural, que estava mar
cada para fins de novembro, para o mês
de janeiro de 75, ficando deliberado que a
delegação para essa reunião será designada.
quando da confirmação da data. Nada mais
havendo a tratar, eu, Paulo José Maestrall,
Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que
depois de lida e aprovada será assinada.
pelo Senhor presidente e enviada a publi
cação. - Wilson Gonçalves.
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As nove horas e trinta minutos do dia
cinco de dezembro de mil novecentos e se
tenta e quatro, no _Gabinete do Senador
Wilson Gonça!ves, reuníu-se a Comissão Di
retora do Grupo Brasileiro do Parlamento
Latino-americano. Compareceram, confor
me lista de presença, o Senador Wilson
Gonçalves - Presidente, Deputado Ulysses
Guimarães - 1.0 Vice-presidente, Deputado
Geraldo Guedes - 2.0 Vice-Presidente,
Deputado Milton Brandão - 2.° Secretário
e Deputado Oceano Carleal - Tesoureiro.
Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aperta a Reunião, determinando
a leitura da Ata da última reunião, que sub
metida a votação foi aprovada sem restri
ções assinada pelo Senhor Presidente.
Usando da palavra o Senhor Tesoureiro,
Deputado Oceano Carleal, fez Relatório ,so
bre as contas do exercício de 1974, assim
demonstradas: -RECEITA: Saldo que passou
do exercício de 1973 - Cr$ 658.240,98 (seis
centos e cínqüenta e oito mil, duzentos e
quarenta cruzeiros e noventa e oito centa
vos); Dotação Orçamentária da Câmara dos
Deputados - Cr$ 300.000,00 (trezentos mil
cruzeiros); Suplementação da Dotação Or
çamentária da Câmara dos Deputados 
Cr$ 200,000,00 (duzentos mil cruzeiros); Do
tação do Senado Federal - Cr$ 300,000,00
(trezentos mil cruzeiros); perfazendo a
RECEITA um total de Cr$ 1.458,240,98
(hum milhão, quatrocentos e cinqüenta e 
oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros e no
venta e oito centavos). DESPESA: COm
correspondência Cr$ 878,17 (oitocento e se
tenta e oito cruzeiros e dezessete centavos);
Gratificação de Pessoal - Cr$' 25.200,00
(vinte e cinco mil e duzentos cruzeiros);
Assinatura de Recortes de Jornais crs ....

4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros);
Ajuda de Custo para Congressos e Confe
rências - Cr$ 192.405,00 (cento e noventa
e dois mil quatrocentos e cinco cruzeiros);
Passagens para Congresso e Conferências
- Cr$ 126.776,00 (cento e vinte e seis mil,
setecentos e setenta e seis cruzeiros); Hos
pedagens e Homenagens - cr$ 3,559,60
(três mil, quinhentos e cinqüenta e nove
cruzeiros e sessenta centavos); Despesas
Diversas '- Cr$ 289,00 (duzentos e oitenta
e nove cruzeiros), perfazendo a DESPESA
um total de Cr$ 353.307,77 (trezentos e cin
qüenta e três mil, trezentos e sete cruzeiros
e setenta e sete centavos), Desta forma
o saldo que passa para o exercício de 1975,
apurado no BALANCETE', é de Cr$ ., .. ',' ..
L 104.933,21 (hum milhão, cento e quatro
mil, novecentos e trinta e três cruzeiros e
vinte e um centavos), assim representado:
No Banco do Brasil S, A. - Cr$ 754,926,87 
(setecentos e cinqüenta e quatro mil, no
vecentos e vinte e seis cruzeiros e oitenta
e sete centavos); no Banco de Crédito Real
de Minas' Gerais S.A, - Cr$ 350,000,00
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros); Em
Caixa - Cr$ 6,34 (seis cruzeiros e trinta e
quatro centavos), O Senhor Tesoureiro,
continuando a usar da palavra, esclareceu
que toda a documentação está à disposição
para os exames que se fizerem necessários.
O Senhor Presidente colocou em exame a
documentação e, em seguida, submeteu as
contas do exercício de 1974 a votação, sendo
aprovadas por unanimidade. O Senhor Pre
sidente leu em seguida o expediente do Se
cretário-Geral do Parlamento Latino-ame
ricano, confirmando a data da Vil Assem
bléia Geral Ordinária do Parlamento La
tino-americano para janeiro de 1975. A

vista do Recesso Parlamentar a Comissão
Diretora deliberou delegar poderes ao Se
nador Wilson Gonçalves - Presidente, e
Deputado Ulysses Guimarães - 1.0 Vice
Presidente, para comporem a delegação que
representará o Grupo Brasileiro naquela
Assembléia e que será acompanhada de um
Secretário e de um .Tornalista do Comitê
de Imprensa da Câmara dos Deputados.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às onze horas e trinta minutos
e, eu, Paulo José Maestralí, Secretário-Ge
ral, lavrei a presente Ata que depois de lida.
e aprovada será assinada pelo Senhor Pre-
sidente e enviada à publicação. .

ERRATA
Discurso do Deputado Carlos Santos, publi

cado no DNC de 30-4-75, página 2143, 1.0
coluna, 4.° parágrafo.

Onde se lê:
". •. anjo tutelar dos excepcionais bra
sileiros, que foi Helena Antipoff.
Graças a este empenho assistencial ., ."

Leia-se:
", ., anjo tutelar dos excepcionais bra
sileiros, que foi Helena Antipoff. E,
como dever de indeclinável' justiça, me
rece também especial referência o apos
tolado sublime dessas abnegadas e
autêntícas samaritanas que exercem o
magistério especializado. Se a função
da professora já é em si mesma de
alta benemerência, quando exercida
junto ao excepcional adquire dupla
sublimação.

Graças a este empenho assistencial ..."
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MESA LIDERANÇAS

Presidente:
Célío Borja - ARENA

1.0- Vice-Presidente:
Herbert Levy - ARENA

2.0- Vice-Presidente:
Alencar Furtado - MDB

1.°-Secretário:
Odulpho Dommgues - ARENA

.2.o- Secr et á r io :
Henrique Eduardo Alves _ MDB

a.o-Secretário:
Pinheiro Machado - ARENA

4.o-Secretario:
Léo 3imões - MDB

SUPLENTES

Júlio V,iveiros - MDB
Lauro Rodrigues - MDB
Ubaldo Barém - ARENA
Antônio Florêneío - ARENA

ARENA - MAIORIA

Líder:

JOsé Bonifácio

Vice-Líderes:

João Línhares
Alípio Carvalho
Jorge Vargas
José Alves
Jaíro Magalhães
Parente Frota
Airon Rios
Blotta Junior
Macedo Linhares
Vasco Neto
Luiz Rocha
Parsifal Barroso
Adhemar Ghisi
Cantldio Sampaio

MDB - MINORIA

Líder:

Laerte Vieira

Vice-Líderes:

Alceu' Collares

Fernando Lyra

Figueiredo Correia

Freitas Nobre

Getúlio Dias

Guaçu Piteri

Israel Dias Novaes

João Menezes

Joel Ferreira

Marcondes Gadelha

Padre Nobre

Peixoto Filho

DEPARTAMENTO DE COMISSOES MDB 3) COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES

Turma. ''B''

Presidente: Pacheco Chaves - MDB

COMISSÕES PERMANENTES

Turma "A Jt

Vice-Presidente: Antônio Anníbellí - 'MDB

Edison Bonna
Jorge Arbage
Magno Bacelar
Minoro Miyamoto
Oswaldo zaneão

Freitas Nobre
Jorge Paulo

oerson Camata
Maurreír. Leite
Norberto SchIPidt
Waldomiro Gonçalves
Vieír« d .. Silva

José Camargo

Júlio Viveiros

Mário Frota

MDB

MDB

ARENA

ARENA

REUNIõES

Aluizio Paraguassu
Aurélto Campos
Eloy Lenzi

Alair Ferreirs;_
Correia Lima

Dib Cherem
Monsenhor Ferreira

Lima

Abel Avila
Antônio Ferreira
Arnaldo Busato
Augusto Trem
Blotta JuniOr

Titulares

Quartas e quintas-feiras, às 10:OC horas
Local: Anexo II - Sala 6 - Ramais: 653 e ~
Secretária: Iole Lazaaríní

Pr~sidente: HumJ:ertc Lucena - MDB

Vice-Presidente: JG de Araújo .!orge - MDB

Vice-Presidente: GlOia Junior - ARENA

Suplentes

Dias Menezes

Getúlio Dias

João Gilberto

J oel Ferreira

Turma B

Moreira Franco
03valdo Buskei
Pedro Lauro
Roberto Carvalho
Sebastião Rodrigues
Yasunorí Kunigo

Jaison Barreto
Milton Steinbruch
Vagc.

Jorge Uequed
Sílvio Abreu JúnIor

Gabriel Hermes
Joaquim Guerra
Murilo Rezende
Ubaldo Barém

Flâv10 GlOvine
Nina Ribeiro
Parsifal Barroso

MDB

MDB

Suplentes

ARENA

Antônio Florêncío
A~'y Valadão
Batista Miranda
Edison Bonna

Alberto Lavinas
ExpeditL Zanotti
Janduhy Carneiro

Ary Kffuri
Célio Marques

Fernandes
Correu, Lima
Diogo Nomura

Presidente: Brigido Tinoco - MDB
Vice-Presidente: Fernando Cunha - MDB
Vice-Presidente: Jarmund Nasser - ARENA

Titulares

ARENA

Quartas e quintas-feiras, às 10:09 ••oras
Local: Anexo II - Sala 11 - Ramal 621
Secretária: Eni Machado Coelho

2) COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REUNIõES

A1Jdon Gonçalves
Dias Mene;:;es
Francisco Ameral
Hélio de Almeida

REUNIÕES

Quartas e quintas-feiras às 10:00 horas
Local: Ane-xo II - Ramal 766
Secretário: zorando JY.oreira da Oliveira.

'I,'urma Ao

Eloy Lenzã
Ernesto de Maroo
Iturival Nascimento

- José Mauricio
Juare;:; B~tasta

Milton Steinbruch

Turm<- B

Celso Carvalho
Elciva! Caiado
Ferraz Egreja
Geraldo Bulhoes
Henrique Brito
Melo Freire
Vasco Amaro

MDB

José Mandelli
Juarez Bernardes
Ne160n Maeulan
Renato Azeredo
Vinicius Cp,.nemnvfin

Vice-Presidente: Manoel Rodrigues - ARENA

Titulares
ARENA

Suplentes
ARENA

AleiJe Franciscato Jorge Vargas
Antônio Deno José de Assis
Batista MÍll'.nda Mauricio Leite
Blas Fortes Menandro Minahim
Francisco Bilac Pinto Prisco Viana
Horácio Ma<tOll Ruy Bacelar
Inocêncio Oliveira Sinval Boaventura
Joaquim Coutinho

Turma Ao

Alexandre Machado
Antônio Gomes
Beneuíto Oanellas
Cardoso de Almeida
Humberto Souto
João Durval
Juvêncio Dias

1) COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTlCA
RURAL

Paulo Rocha
Local: Anexo II - Ramal 661

Ooerdenaçãn de Comissões Permanentes
Geny Xavier Marques

Local: Anexo II - Telefones: 24-5179 e
24-4805 - Ramais: 601 e 619

Alvs.ro Dias
Antônio Bresolín
Francisco Libardoni
Ouaçu Piteri
Henriq\le Cardoso
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João Castelo
Lauro Leitão
Lomanto JÚllior
Marcelo Lmnares
Mário Mondino
·Wanderle, Mariz
Wilson Falcão
Vago

MDB

Vago
Vago
V~go

Vago
Vago

ARENA

MarcO Maciel
Newton Barreira
PaUlmo Cícero
Prisco Viana
Rafael Faraco
Ubaldo Corrêa

Suplentes

ARENA

Josias Leite
Marão FIlho
Melo Freire
Nelson Marchezan
Pedro Carolo
Pedro Colin
Raimundo Diniz
Wilson Braga

MDB

Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

REUNIÕES

Aécio Cunha
Alvaro Valle
Darcilio Ayres
Fernando Gonçalves
Freitas Garcia
Geraldo Freire

Manoel Novaes
Minoro Miyamoto
Nasser Ailllelda
Oswaldo Z_nello
Ricardo Fiuza
Theódulo Albuquerque

MDB

Airton Sandoval Júlio vrveíros
Dias Menezes Magnus 3uimarães
Ernesto de ,.;larco Marcelo Medeiros
Jader Barbalho Peixoto Filho
José Bonifácio Neto Walber Gurmarães

,Suplentes

ARENA

Epitácio Cafeteira
Joaquim Bevilacqua
José Carlos Teixeira
Vago
Vago
Vago

Arlindo Kunzler
EurICO Rlbelro
Furta.lo Leite
Gabriel Hermes
Jorge Arbage
JOSUllS Leite

Aécio ounna
Alacid Nunes
Antônio Ferreira
Hélio Levy
Horácio Matos
João Pedro
Jutahy MaBalhães

9} COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Lysãneas Maciel - MDB

Vice-Presidente: José Oaniargo - MDB
Vice-Presidente:Gonzag:, Vasconcefo; - ARENA

Titulares

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 2 - Rama} 665
Secretário: Wilson Ricardo Barbosa Vianna

8) COMISSÃO DE FISCALlZACÁO FINANCEIRA
E TOMADA DE CONTAS •

Presidente: Alberto Hoffmann - ARENA
Vice-PresIdente: Gastão Muller - AREN.tl..
VICe-Presidente: Walter Silva - MDB

Titulares

ARENA

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, à; 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 16 - Ramais 643 e 642
Secretário: Paulo José Maestralli

Aluizio Parr.guassu
Antômo Cartos
Dias I\,~enezes'

Florim Coutinho
José Bonifácio Netq
I\~l\-1'celo Medeiros
Odemír Furlan

Alair Ferreira
Angelina Rosa
Angelino Rosa
Antônio Florêncio
Al'lmdo Kunzler
Carfoe Wilson
Oelso Carvalho
J 000 I :llmaco

Turma B

Jorge vargas
Mário Mondino
Moacyr Dalla
Nunes Rocha
Ribamar Machado
Temistocles I'erxeíra

MDB

Lauro Rodrigues
Lincoln Grfllo
Magnus Guimarães
Octa.cfho Almeida
Paulo Marques
Theodoro Mendes

MDB

Milton Steinbruch
Od ..reír Klein
Roberto cs "V8Jho
Ru.y Côdo
Theodoro Mendes

MDB

Genival Tourinho
Hl1dénco Oliveira
João Gilberto
José Mana de Carvalho
Nadyr Rossetti

MDB

Juarez Batista
Nelson Maculan
Otávio Ceccato
Ruy Côdo
Vinicius oaneaneãc

Suplentes

ARENA

Nosser Almeida
'ossian Aral'lpe
Paulo Ferraz
Rafael Faraco
Sylvio Venturolli
Terrnstocles TeIxeira
Valério Rodrigues

Turma A

Adriano "Talente
Antônio Morimoto
Dyrno Pires
Fernando Magalhães
FranCISCo Bilac Pinto
Hélio Campos
João Vargas

Alvaro Dias
Antunes de Ollveira
Argilano DarIO
Expedito Zanotti
F'rancísco Amaral
JG de Araújo Jorge

Airton Soares
Alcir Pimenta
Antônio Morazs
Daniel Silva
Edgar Martins
Figueiredf) Correia

Antônia José
A~hiê COlU"y
Emanuel Waissmann
Epitácio Cafeteira
Gomes do Amaral
João h.enezes

AntõllÍo Mariz
Gomes da Silva
Hydekel Freitas
Jairo Magalhães
Jutahy Magalhães
Luiz Braz
Ney Lopes
Norton Macedo

Alvaro Valle
Braga Ramos
Dareflio Ayres
Daso Coimbra
Geraldo Freire
Hélio Mauro
José "Alves

Vice-Presidente: Pedro Farra - MDB

Titulares

ARENA

7) COMISSAO DE FINANÇAS
Prearderrte r Homero Santos - ARENA

Turma "A'1

Vice-Presidente: João Castelo - ARENA

REUNIõES

Quartas-feiras, às ~O '00 horas
Local: Anexo II - Sala 9 - Ramal 639
Secretária: ;farta Clélia Orrfco

TUl'nta UB"

6) COMISSÁO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Flexa Ribelrc - ARENA

Vice-Presidente: Salvador Julianelli - ARENA
VIce-Presidente: Olivir Gabardo - MDB

Titulares

ARENA

Leur Lomanto
Lygla Lessa Bastos
Magno BlWelar
Manoel de Almerda
Menandro Millahim
Rõ.n.ulo Galvão

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras. às 10:00 horas,
Local: Anexo II - Sala 4 - Ramal 631
Secretária: Delzuite Macedo de Avelar Villas

BOlUl

Amaury Müller
AntôniO Pontes
Fernando Gama
Francisco Amaral
Jade, Bal'balho
Jorge Uequed .

MDB
Jarbas Vasconcelo
Joaquim Bevílacqua
Luiz Henrique
Lidovino Fanton
Miro Teixeira

-Rubem Dourado

Suplentes
ARENA

Hugo Napoleão
Humberto Souto
Januário Feitosa
Paulino Cícero
Ricardo Fiuza
Rogério Rêgo
Ulisses Potíguar

Suplentes

ARENA
Moacy' Dalla
Nereu Guidi
Nc,gueira de Rezende
Osmar Leitão
Parente Frota
Raimundo Parente
Raul Bernardo
Viana Neto

José Haddad - ARENA
Titulares
ARENA

Turma B
Amaral Furlan
Augusto Trem
Carlos Wilson
Henrrque Córdova
Joap Climaco
Viana Neto
Vieira Lima

MDB
Genervino FonseeB
João Arruda
Marcondes Gadelha
Rubem Medina

Djalma Bessa - ARENA
Tunna "B"

Nogueira da -Gams - MDB
Titulares
.ARENA

Turma B

Bl.rta Junior
Ernesto -""lente
José Sally
1 >".l1'O Leitão
Ney Lopes
Norton Macedo
'I'heobaãdo :Barbosa

MDB
José Bomfácio Neta
José MauríciO
Nadyr Rossetti
Sél'gio Murillo
Silvio Abreu Júnior
Walber Guimarães
Walter Silva

REUNIõES
Quartas e Quintas-feiras às 10:00 horas
Local: Anexo ::r - Sala r. - Ramal: 626
Secretárie: Sílvia Bal"l'OSO Martins

Turma A
A.H. Cunha Bueno
Amaral Netto
Angelino ROsa
Fernando Gonçalves
Igo Losso
Marão Filho

Vice-Presidente:

Antônio Carlos
Harry Sauer
José Thomé
MOl'eira Franco
Tancredo Neves

Airon Rios
Alexandre Machado
Altair Chagas
Cardoso de Almeida
ele.erson Teixeira
J:)yrno Pires
FarIa Lima

Fernando Coelho
Fif?;ueiredo oorreía
Franlcisco Studart
Humberto Lucena
Jader Barbalho
João Gilberto
Jorge Uequed

Antônio Morimoto
Dlb onerem
Eâuardo Galil
Gonzaga vssconcetos
Henrique Córdova
Henrique Pretti
Homero Santos
Igo LosSO
Jarmund Nasser

4) ~OMISSÃO DE CONSTrrUlçÃO;E JUSTiÇA
Presidente: Luiz Braz - ARENA

Turma ~'A"

Vice;:Pl'esidente:

Vice-Presidente:

5) COMISSÃO DE ECONOMIA, INDOSTRIA E
COM~RCIO

Presidente: Aldo Fagundes - MDB
Turma uA"

Vice-Presidente: Santilli 5011rinho - MDB
Turma "B"

Alceu Collares
Cels~ Barros
Erasmo Martins Pedro
NOlde cerqueira
Petrõnio Figueiredo
Sebastião Rodrigues
TarcislD Delgado

Turma A

Altair Chagas
Antônio Mariz
Cantiãio Sampaio
ClauC;ino Sales
Cleverson 'Peixeíra
Gomes da Silva
Jail'o Magalhães '
Jc.ão Línhares
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REUNIõES

Quartas-feiras, às 10 :30 horas
Local: Anexo II - Sala 1 - Ramal 677
Secretária: Sylvia Curi Kramer Benjamin do

Canto

MDB

Vago
Vago
Vago

Suplentes

ARENA

Humberto Bezerra
Newton Barreira
Ribamar Machado
Teotônio Neto
Vieira Lima

Alacid Nunes
Baldacci Filho
Bento Gonçalves
Flávio Marcílío
Francisco Rollemberg

14) COMISSAO DE SERViÇO POBLlCO

Presidente: Paes de Andrade - MDR
Vice-Presidente: Sérgio Murillo - MDB
Vice-Presidente: Raul Bernardo - ARENA

"Aldo Fagundes
Aluizio Paraguassu
Dias Menezes
JG de Araújo Jorge

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo n - Sala 13 - Ramais 688 e 689
Secretário: Waolter Gouvêa Costa

MDB

José Camargo
Magnus GUlmaráes
Paes de Andrade
Pedro Faria
Roberto Carvalho
Sérgio Murillo

Suplentes

ARENA

Hermes Macêdo
João Vargas
Juvêncio Dias
Leur Lomanto
Marco Maciel
Norberto Sclnnidt
Paulo Studart
Waldomiro Gonçalves

Aldo Pagundes
Antunes de Oliveira
Antônio Morais
Daniel Silva
DIas Menezes
Joãú Menezes

Adhemar Ghisi
Alvaro Gaudênelo
Ary Valadâo
Cunha Bueno
Fernando Magalhães
Flexa Ribeiro
Geraldo Guedes
Gerson Camata

MDB

Nelson Thibau
Pedro Lauro
Walmor de Luca
Yasunorl KUlllgO

José Machado
Lins e 8iiva
Luiz Rocha
Siqueira campos
Vingt Rosado
Wilmar Dallanhol
Vago

MDB

José oeríos Teixeira
Lauro Rodrrgues
Rubem Dourado
Sílvio de Abreu Júnior
Vago

ARENA

Suplentes

Israel Dias NOVB.eB
Jerônimo Santana.
Jorge Ferraz
MarcoS Tito
Mário Moreira

Adhemar Santillo
Airton Soares
Dias Menezes
Frederico Brandão
João Arruda
Jorge Moura

Alberto Hoffmann
Amaral Netto
Benedito Canellu.s
Djalma BeSlla
Ferraz Egreja
Francelino Pereira
Gastão Müller

ARENA

REUNIõES

Altair Chagas

RIj:UNIôES

Manoel de Almeida
Mauro Sampaio
Rôrnulo Galvão
Theobaldo Barbosa
Vieira da Silva

José Costa
Pedro Lucena
Thales Ramalho
Vago

Nel"eU Guidl
osma, Leitão
Raimundo Parente
Siqueira Campos
Vicente Vuola
Wilmar DaIlanhol

MDB

,Jorge Moura
José Costa.
José Mauricio
Marcelo Gato
Otávio Geccato
ROSa Flores

ossían Araripe
PaUlo Ferraz
Ubaldo Barém
Vasco Neto
Wanderley Mariz

MDB

Garnaliel Galvão
J oel Ferreu'a
Lauro Rodrigues

Suplentes

ARENA

Titulares

ARENA

Ary Kffuri
Francelino Pereira
Frertas Garcia
Geraldo Guedes
Humberto Bezerra

Adhemar 8antilo
Antônio Pontes
Fernando Coelho

Antônio Annibelli
Dias Menezes
Erásmo Martms Pedro
Freitas Nobre

Aloisio Santos
Carlos Cotta
Francisco Amaral
Frederico Brandão
Getúlio Dil\.ti
Joel Lima

15) COMISSÃO DE TRABALHO E LEGISLAÇAO
SOCIAL

A".hemar Ghi61
Álvaro Gaudêncio
Cid Furtado
Ec'uardo Galil
Ibraim AbU Ackel
Jacob Carola
Luiz Rocha
Nelson Marchezan

'MDB

pres~dente: Wílson Braga - ARENA
Vice-Presidente: Vingt Rosado - ARENA
Vice-Presidente: Argilano Dario - MDB

Titulares

ARENA"

REU:N"IôES

Quartas-feiras. às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 12 - Ramal 694

SecretáriO: Hélio Alves Riberro

Agostinho Rodrigues
Amaral Furlan
Cid Furtado
Claudino Sales
Ernesto Valente

. Eurico Ribeiro

Parente Frota
Paulo Studal"t
S:Vlvio venturolli
SinvaI Boaventura

MDB

José CarlOS Teixeira
Lincob:i Grillo
Ney Ferreira

MDB

Lincoln Gríllo
Marcondes Jadelha
Walmor de Luca
Vago

ARENA

João Alves
Mauro Sampaio.
Valério RodrIgues
Ulisses Potíguar
Wilson Falcão

MDB

Osvaldo Buskei
Pedro Lucena
Walter de Castro

Suplentes

ARENA

Manoel Novaes
Parsíf'al Barroso
Salvador Julianelli
Theódulo "Albuquerque
Vago

12) COMISSÃO DE SAODE

Abdon Gonçalves
Leônidas Bampaío
Odemir Furlan

Athiê COUl'Y
Carlos eotta
Janduhy Carneiro
Joaquim Bevílacqua

Adriano Valente
Braga Ramos
Daso Coimbra
Hennque Brito
João Durval
José Alves

13) COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

Presidente: ítalo Conti - ARENA
Vice-Presidente: Célio Marques Fernandes

ARENA
Vice-Presidente: Ruy Lino - MDB

Titulares

"ARENA

Antônio Belinattl.
Antunes de Oliveira
FloriJ.r_ Coutinho

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 10 - Ramal 682
Secretária: Iná Fernandes Costa

Titulares

Presrdente ; Fábio Fonseca - MDB
Vice-Presidente: Jaison Barreto - MÓB
Vice-Presidente: Navarro Vieira - ARENA

Adernar Pereira
Azron Rias
Drogo Nomura
Francisco Rollemberg
Inocêncio Oliveira

Agostinho ROdrigues
Ahpio Carvalho
J anuário Feitosa
Nunes Leal

MDB

Vago

MDB

MDB

João Cunha
Mac Dowel Leite

de Castro
Padre Nobre
Paulo Marques
Thales Ramalho

ARENA

Theobaldo Barbosa.

ARENA

Murilo Badal'Ó
Nogueíra de Rezende
Passos Pôrto
Pedro conn
Raimundo Din13
Rogério Rêgo
Teotônio Neto

Titulares

Antônio Bresolin

Suplentes

Priseo Viana
RiPamar Machado

Aleir Pimenta

Presidente: Diogo Nomura - ARENA
Vice-Presidente: Furtado Leite - ARENA

Titulares

Antônio Ueno
Bias Fortes
Faria Llma
Hugo Napoleão
José Machado
Lins- e Silva
Marcelo Linhares

10) COMISSÁO DE REDAÇAO

Henrique Cardoso

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local; Anexo II - Sala 14 - Ramal 673

Secretál'io: José LYl'a Barroso de Ortegal

Quarta e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 7 - Ramal 660
Secretário: Luiz de Oliveira Pinto

11) COMISSAO DE RELAÇõES EXTERIORES-

Presidente: Flávio Marcílío - ARENA
Vice-Presidente: Joaquim Coutinho - ARENA
Vice-Presidente: Jairo Brum - MDB

Adalberto Camargo
Ario heodoro
Carlos Santos
Cotta Barbosa:
Fel'll'lndo Gama
F.ancisco Studart
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16) COMISSÃO DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO DE COMISSOES
TEMPORARIAS

Presidente: Lomanto Júnior - ARENA
Vice-Presidente: Hermes Macêdo - ARENA
Vice-Presidente: Amaury Müller - MDB

ARENA

REUNIÕES

QuartlllS e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 - Ramal 647
Secretário: Nelson Oliveira de Souza

Janhário Feitosa
José Alves
Jutahy Magalhães

MDB

Vago
Vago

Lauro Leitão
Pedro ooíín

MDB

Eloy Lenzi
Jaison Barreto

ARENA

Manoel de Almeida
Ruy Bacelar

MDB

Genival Tourinho
VinicÍ'.ls Cansamção

Suplentes

ARENA

Suplentes

ARENA

Hermes Maeêdo
Vasco Amaro
Wibnar Dallanhol

MDB

Vago
VagL

MDB
Juarez Bernardes

Suplentes

ARENA

Siqueira Campos
UbaldL Barém
Vicente Vuolo

MDB

Vago
Vago

Fernando Coelho
Jarbas Vasconcelos
José Carlos Teixeira

Fernando Magalhães
Humberto Souto
Inocêncio Oliveira

Ernesto Valente
Francelíno Pereira

José Costa
F .rnando Lyra

Adriano Valente
Arnndo Kunzler
Hennque Córdova

Odacir Klein
Vago
Vago

Aluizio Paraguassu
Antônio Annibelli

REUNIÕES

Quartas-feiras, às lO:OO noras
Local: Anexo 11 - Sala S-B - Ramaol 685
Secretária: Allia Felíeio Tobias

REUNIõES

Quintas-feiras, às 10:00 horas
Loca.l: Anexo II - Sala 8-A - Ramal 69Q
Secretária: Vânia Garcia Dórea

Presidente: Abel Avíla - ARENA
Vice-PreSldente: Norberto Schmidt - ARENA
VIce-Presidente: Dias Mp.neze:; - MDB

Titulares

ARENA

Presidente: Geraldo Guedes - ARENA
Vice-PreSIdente: Dyrno Pires - ARENA
VIce-Presidente: Celso Barros - MDB

Titulares

REUNIõES

Quintas-feiraB, às 11:00 nores
Local: Anexo 11 - Sala 8-B - Ramal 685
Secretário: Romualdo Fernandes Arnaldo

5) COMISSÃO DO POUGONO DAS SECAS

4) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO SUL

Adhemar Santillo
Genervmo Fonseca
Vago

Hélio Levy
José de Assis
Nunes Rocha

Antônio Carlos
Femando Cunha

• ;",~õiiió lfeno
João Vargas

Rezende Monteiro
Valdomiro Gonçalves

Juvêncio Dias
Raimundo Parente

MDB

Jerônimo Santana
Nabor Júlllor

MDB

Vinicius Cansanção

ARENA

Ricardo" Fiuza
Rogério Rêgo

Titulares

Suplentes

ARENA

Passos Pôrto
Paulino oicero
Prisco Viana

MPB

Ruy Lino
Vago

Suplentes

ARENA

Siqueü'a Campos
Tem1Stocles Teixeira
Ubaldo Corrêa

REUNIõES

Benedito Oanel'les
Gastão Müllel'
Jarmund Nasser

Jairo Magalhães
Josias Lerte
Marco Maciel

Epitácio Cafeteira
José Costa

Bento Gonçalves
Geraldo Bulhões
Manoel Novaes

Joel Ferreira
Júlio Viveiros
Maric Frota

Presidente: Ney Ferre1l'a - MDB
Vice-Presidente: José Carlos ':eixeira - MDB
Vwe-Presidente: FranCISCo Rollemberg 

ARENA

COMISSÕES ESPECIAIS

!~rçªS"tl~ei!~-e, ~ 10:00 horas
Local: Anexo 11 - Sala 8-A - Ramalis 605,

606 e 616
Secretário: Jacy da Nova Amarante

Antune:; de Oliveira
Epitacio CafeteIra

1) COMISSÃO DA AMAZÔNIA

3) COMISSÃO DE DESENV1UVIMENiO DA
REGIÃO CENTRO-OESTE

Gabriel Hermes
Hélio Campos

Presidente: Iturival Nascimento - MDB
Vice-Presidente: Walter de Cootro - MDB
Vice-Presidente: ArY Valadão' - ARENA

Titulares
ARENA

2) COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

MDB

Thales Ramalho Vago
Vago \<tgo
Vago

REUNiõES

Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 3 - Ramal 611
Secretária: Maria de Nazareth Raupp Ma-

chado

Edison Bonna
ElcIval Calado
Rafael Falraco

Presidente: Alacid Nunes - ARENA
Vice-Presidente: Nosser de Almeida - ARENA
VlCe-Presidente: Antônio Pontes - MDB

Titulares

ARENA

José de Assis
Murilo Rezende
Rezende Monte1l'o
Ruy Bacelar
Santos Filho

MDB
Mário Frota
Nabor Júmor
Octacilio Almeida
Oswaldo Lim&

MDB
José Mande.l1i
Mârio Moreira
Odacir Klein
Pedro Lauro
Ruy Côdo

Titulares

Suplentes

ARENA

Nunes Rocha
Passo. Pôrto
Ubaldo oorrea
VaBCO Amaro
Vasco Neto
Vicente vuoio

Suplentes

ARENA

José Hadd8ld
José Sally
Lygia Lessa Bastos
Manoel RodrIgues
Murilo Badaró
Nina Ribeiro
Rezende Monteiro
Santos Filho

MPB

Sílvio de Abreu Jímior
TarClsio Delgado
Theodoro Mendes
Vago
Vago
Vago

Antônio Carlos
DIaF Menezes
Ernesto de Marco
Francisco Libardoni
Jairo Brum

Fernamdo Lyra
Francisco Rocha
RéllO de Abneida
Itunval Nascimento
Juarez Batista

AlipiL C8!1'valho
Hélio Campos
H~lio Levy
João Línnares
João Pedro
Navar~o Vieira
Nunes Leal

Abel Avila
Alcides Franciscato
Bento Gonçalves
Henrique Pretti
Hydekel Freitas
Joaquim Guerra

REUNIõES

Quartas e Quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Anexo 11 - Sala 5 - Ramal 6SÔ

Secretário: Carlos Brasil de Araújo

Gilda Amora de Assis Republicano
Local: Anexo 11 - Ramais:

Seçã.o de Comissões Especiais

Chefe: Stella Prata da Sílva Lopes
Local; Anexo n - Sala 8-B - Ramal 604

Seçã.o de Comissões de Inquérito

Chefe: Jairo Terezinho Leal Vianna
LOCal: Anexo 11 - Ramal 612 - 23-3239 (Di

reto)

Aurélio Campos
Fernando our a
Gamaliel Galvão
Geníval Tourinho
Luiz .-Ienrique
Peixoto Filho
Ruy Côdo

Adernar Pereira
Antônio Gomes
Elcival Caiado
Fw'tado Leite
Geraldo Bulhões
Gioia Junior
Hélio Mauro
ítalo Conti
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COMISSÕES PARLAMENTARES
DE INQU~RITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUIiRITO
PARA INVESTIGAR O COMPORTAMENTO EAS
INflUENCIAS DAS EMPRESAS MULTlNAClO
NAIS E DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO
BRASIL

(REQUERIMENTO N.· 4/75)
(CPU

Pl'csidente: Alencar Furtado - MDB
Vice-Presidente: Moreira Franco - MDB
Relator: Herbert Levy - ARENA

Titulares

ARENA REUNIÕES
Terças-feiras, às 18:00 horas
Quintas-feiras, às 8:00 horas
Local: Anexo TIl - AamaI 497
Secretário: Paulo Ernanl Fonseca Ab'eI

Suplentes

MDB

Joaquim Bevilacqua
Sebastião Rodrigues
Jader Barbalho

MDB

Pacheco Chaves
Jaison Barreto
Genival TourinhO

ARENA

Hugo Napoleão
Paulo studart
Igor Losso

Alencar Furtado
Nadyr Rossetti
Moreira Franco

Tancredo Neves
Marcondes Gadelha
João Menezes

João Linhares
Cardoso de Almeida
RaymtU1do Parente
João Castelo

Gabriel Hermes
Gonzaga Vasconcelos
Passos PÕrto

Hel'bert Levy

Geraldo Freire
Arlindo Kunzler
TeotOnio Neto
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CÓDIGO PENAL
QUADRO COMPARATIVO

Terça-feira 13 25401

o NOVO C6DIGO PENAL
(DECRETO-LEI N91004/69, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N96016/73)

COMPARADO AO CÓDIGO PENAL DE 1940.

Notas

Alterações do Código Penal de 1940
Legislação correlata
Texto original do Decreto-lei n9 1004/69

Subsídios

Exposição de Motivos do Código Penal de 1940
Exposição de Motivos do Código Penal de 1969
Exposição d~ Motivos do Projeto que deu origem à Lei 0 9 6016/73

À VENDA NO SENADO FEDERAL, 119 ANDAR

PREÇO: CR$ 25,00

Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo I, 119 andar, Praça dos Três Poderes - 70000 - BRASlLIA - DF',
acompanhados de cheque nominal, visado, pagável em Brasília e emitido a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL,
ou pelo sistema de reembolso postal.
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REFORMA ADMINISTRATIVA
(obra elaborada pela Subsecretaria de Edições Técnicas)

DECRETO-lEI N9 200/67 - redação atualizada

- Legislação citada

- Legislação alteradora

- legislação correlata

Edição - setembro de 1974
420 páginas

Preco: Cr$ 25,00
I

À venda no SENADO FEDERAL, 119 andar.
Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDIÇÓES TÉCNICAS do SENADO FEDERAL,
Ed. Anexo I, 11<:' andar, Praça dos Três Poderes -70000 - BRASíLIA - DF,

acompanhados de cheque nominal. visado, pagável em Brasília e emitido a favor do
CENTRO GRAFICO do SENADO FEDERAL,
ou pelo sistema de REEMBOLSO POSTAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
legislação Atualizada

lei Orgânica da Previdência Social [Lei n? 3807/60) com redação atualizada,

Comparação com os textos anteriores. Notas explicativas e remissivas.

Jurisprudência administrativa.

Criação doMiniatério da Previdência e Assistência Social.

Regulamento da Previdência Social.

Regimento do INPS.

Edição: agosto de 1974 - 318 páginas

PREÇO: CR$ 20,00
Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL,

Ed, Anexo I, 11 0 andar, Praça dos Três Poderes - 70000 - BRASíLIA -;- DF,

acompanhados de cheque nominal. visado, pagável em Brasiha é emitido a favor do
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL •
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Maio de 19'75

~I

DIARIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

LEGISLACÃO ELEITORAL
,I

E PARTIDÁRIA
(obra elaborada pela Subsecretaria de Edições Técnicas)

Terça-feira 13 2543

-..:. Lei Orgânica dos Partidos Políticos (e suas alterações);

- Código Eleitoral (e suas alterações}: .

- Sublegendas;

- Inelegibi lidades (Leis Complementares n9s 5/70 e 18/74);

- Colégio Eleitoral (Presidente da Repúbllca 'e Governadores);

- Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral;

- Resolução do Tribunal de Contas da União
{prestação de contas dos Partidos Políticos};

- Lei do transporte gratuito em dias de eleição
(Lei n9 6.091, de 15-8-1974);

- As últimas instruções do T.S.E.

(voto no Distrito Federal; justificação dos eleitores que não votarem)

Edicão - Setembro de 1974
I

340 pãginas

Preco: Cr$ 20,00
I

À venda no SENADO FEDERAL, 119 andar.

Os pedidos de publicações deverão ser dirigidos à
SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TécNICAS DO SENADO FEDERAL,

Ed. Anexo I. 11~ andar, Praça dos Três Poderes -70000 - BRASíLIA - DF,
acompanhados de cheque nominal, visado pagãvel em Brasília e emitido a favor do

, CENTRO GRÀFICO DO SENADO FEDERAL,
ou pelo sistema de REEMBOLSO POSTAL.
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